CRITERIS SOBRE L'ASSISTÈNCIA LLETRADA A COMISSARIA
A LA LLUM DE LES ÚLTIMES DIRECTIVES EUROPEES
DICTADES
PEL
CONSELL
I
EL
PARLAMENT

En els últims anys el Parlament Europeu i el Consell ha dictat dues directives
que incideixen directament sobre l'assistència lletrada al detingut (a més de les
que li afecten indirectament, com l'antiga Directiva 2010/64 / UE relativa al dret
a interpretació ia traducció en els processos penals i la recent Directiva 2014/41
/ CE relativa a l'ordre europea de recerca en matèria penal).

La primera és la Directiva 2012/13 / UE relativa al dret a la informació en els
processos penals, la transposició s'hauria d'haver produït, com a màxim, el 2
de juny de 2014 i, la segona és la Directiva 2013/48 / UE sobre el dret a
l'assistència de lletrat en els processos penals i en els procediments relatius a
l'ordre de detenció europea, i sobre el dret a que s'informi a un tercer en el
moment de la privació de llibertat ia comunicar-se amb tercers i amb autoritats
consulars durant la privació de llibertat, la transposició està prevista per al 27
de
novembre
del
2016.

Tot i que cap d'aquestes dues directives ha estat traslladada a l'ordenament
intern, alguns drets conculcats a les mateixes poden ser invocats pels lletrats
defensors a la llum de la jurisprudència emanada pel TEDH i el TC.

En aquest quadre resum es destaquen les principals novetats pel que fa a
assistència lletrada a comissaria es refereix:
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