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Kompletterande remiss av vissa förslag som rör genomförandet av EU:s
försvarardirektiv

Det pågår ett arbete inom Justitiedepartementet med att ta fram en
lagrådsremiss som föreslår de lagändringar som krävs för att Sverige ska
kunna genomföra EU:s försvarardirektiv (2013/48/EU). Direktivet
innehåller rättigheter för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga
förfaranden och ska vara genomfört senast den 27 november 2016.
Direktivet innehåller bl.a. bestämmelser om rätt till tillgång till
försvarare. Med det avses bl.a. en rätt att träffa och samtala i enrum med
sin försvarare. Arbetet bygger på promemorian Rätten till försvarare
(Ds 2015:7), som tidigare har remitterats. Förslagen som rör tillgång till
försvarare innehåller ändringar i förhållande till promemorians förslag. I
dessa delar saknas beredningsunderlag och därför har en kompletterande
promemoria tagits fram. I korthet innehåller förslagen i den
kompletterande promemorian följande.




Det införs en absolut rätt för en misstänkt som är
frihetsberövad att träffa och samtala i enrum med sin försvarare.
Detsamma ska gälla för annan kontakt i form av t.ex. e-post
eller brev mellan den frihetsberövade och hans eller hennes
försvarare.
Endast den som uppfyller de krav som ställs på en offentlig
försvarare får vara privat försvarare för en frihetsberövad
person.

Den kompletterande promemorian har upprättats i Justitiedepartementet
med förslag till lagtext, allmänmotivering och författningskommentar,
som härmed remitteras.
Syftet med denna remiss är endast att i nämnda delar få in synpunkter på
nu remitterade förslag till lagtext, allmänmotivering och författnings-
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kommentar. Tidigare lämnade synpunkter behöver med andra ord inte
upprepas.
Vi behöver era synpunkter senast den 26 februari 2016. Vi tar gärna
emot ert remissvar med e-post till ju.a@regeringskansliet.se.
Eventuella frågor besvaras av Sofie Lundin, tel. 08-405 90 44.
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