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1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at tage stilling til forholdene vedrørende 
retshjælp til mindrebemidlede i EU. Andrageren angiver som eksempel en person, der er 
indblandet i en strafferetslig proces i Belgien, men som bor i Nederlandene. I henhold til 
andrageren indtager den belgiske stat det standpunkt, at den ikke er forpligtet til at sørge for 
retshjælp, da den pågældende bor i Nederlandene. Da der ikke er nogen sag i Nederlandene, 
ligger det ifølge ham lige for, at en ansøgning om retshjælp i Nederlandene heller ikke bliver 
imødekommet. Dette har i sidste ende den konsekvens, at en mindrebemidlet borger, der 
søger sin ret, kommer i klemme. Andrageren anmoder om europæisk lovgivning på området.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Kommissionens bemærkninger 

EU kan inden for rammerne af retligt samarbejde og gensidig anerkendelse i straffesager i 
Den Europæiske Union fastsætte fælles minimumsstandarder for proceduremæssige 
rettigheder i straffesager, f.eks. retten til retshjælp, i det omfang, der er nødvendigt for at sikre 
gensidig anerkendelse (artikel 82, stk. 2, i TEUF). Fælles minimumsstandarder vil fremme 
den gensidige tillid, der er nødvendig for et effektivt system med gensidig anerkendelse. 
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Rådet vedtog i 2009 en resolution om en køreplan med henblik på at styrke mistænktes eller 
tiltaltes proceduremæssige rettigheder i straffesager (2009/C295/01), hvori Kommissionen 
blev opfordret til at fremlægge flere trinvise foranstaltninger til etablering af en række 
minimumsrettigheder i straffesager i EU. Kommissionen har indtil nu fremlagt tre forslag i 
denne sammenhæng. Spørgsmålet om retshjælp i straffesager behandles i køreplanen (som led 
i foranstaltning C), og det vil være relevant på grund af spørgsmålets specificitet og 
kompleksitet at foretage en separat og detaljeret undersøgelse. Kommissionen undersøger i 
øjeblikket mulighederne for tiltag, og den iværksatte en undersøgelse sidst i 2011 for at støtte 
konsekvensanalysen af en eventuel foranstaltning om retshjælp i straffesager. 

Retten til retshjælp for at sikre retten til en retfærdig retssag i straffesager er fastsat i artikel 6 
i EMRK og artikel 47 i EU's charter om grundlæggende rettigheder. I henhold til chartrets 
artikel 51, stk. 1, er bestemmelserne heri kun rettet mod medlemsstaterne, når de gennemfører 
EU-lovgivningen.
Derudover skal det med hensyn til andragerens eksempel, hvor en EU-borger ikke modtager 
retshjælp i ét land, fordi han ikke er statsborger i det pågældende land, bemærkes, at en EU-
borger, som har udøvet sine rettigheder i henhold til traktaterne, ikke skal forskelsbehandles 
på grundlag af nationalitet (artikel 18 i TEUF). 
Hvad angår retshjælp i grænseoverskridende civile og kommercielle sager har Kommissionen 
for nylig vedtaget en rapport fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om anvendelse af direktiv 2003/8/EF for at 
forbedre adgangen til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles 
mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art1. Kommissionen 
konkluderer, at vedtagelsen og gennemførelsen af direktivet generelt har skabt klarhed og 
konsekvens blandt medlemsstaterne, og at der i alle medlemsstater undtagen Danmark, som 
ikke er dækket af ovennævnte direktivs anvendelsesområde, er indført en ordning med 
grænseoverskridende retshjælp i straffesager, som yder effektiv støtte til personer, der 
opholder sig i andre medlemsstater.

Konklusion

Kommissionen undersøger i øjeblikket muligheden for at foreslå en foranstaltning om retten 
til retshjælp i straffesager." 
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