Swedish

Rättighetsinformation för misstänkta och
tilltalade i brottmål i EU
Du har rätt att behålla den här rättighetsinformationen
under hela den tid du är frihetsberövad
Om du frihetsberövas av polisen för att du är misstänkt för
att ha begått ett brott har du följande rättigheter:
A. att få veta vilket brott du misstänks ha begått
B. att vägra svara på polisens frågor eller lämna en
redogörelse till polisen
C. till hjälp av en advokat
D. till en tolk och till översättning av handlingar om
du inte förstår språket
E. att meddela någon att du har frihetsberövats
F. att underrätta din ambassad om du är utlänning
G. att få veta hur länge du kan kvarhållas
H. att träffa en läkare om du är sjuk eller behöver
medicin

Det finns mer information om rättigheterna inuti
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A. Rätt till information om vad misstanken gäller
-

Du har rätt att få veta vilket brott du misstänks för så
fort du har frihetsberövats, även om polisen inte
förhör dig.

B. Rätt att tiga
-

Du behöver inte svara på polisens frågor eller lämna
en redogörelse till polisen.

-

Du kan få hjälp och juridisk rådgivning av en advokat
som kan hjälpa dig att bestämma om du ska svara på
frågor.

-

Om du vill ha en advokat får polisen inte börja förhöra
dig förrän du har fått möjlighet att tala med en
advokat.

C. Rätt att få hjälp av en advokat
-

Du har rätt att tala med en advokat innan du blir
förhörd av polisen.

-

Att du begär att få tala med en advokat betyder inte
att du har gjort något fel.

-

Polisen måste hjälpa dig att få kontakt med en
advokat.

-

Om du inte har råd med en advokat måste polisen ge
dig information om hur du kan få kostnadsfri
rättshjälp.

-

Om du vill tala med en advokat men inte känner till
någon, eller inte kan få tag på din egen advokat,
måste polisen se till att en advokat utses till dig om
du har rätt till kostnadsfri rättshjälp.
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-

Advokaten är oberoende i förhållande till polisen och
kommer inte att avslöja den information du ger
honom eller henne utan ditt medgivande.

-

Du har rätt att tala med en advokat i enrum utan att
någon lyssnar , både på polisstationen och på telefon.

-

Du kan begära att din advokat ska vara närvarande
under polisförhöret.

D. Rätt till tolk
-

Om du inte talar eller förstår språket kommer polisen
att anordna en tolk.

-

Tolken är oberoende i förhållande till polisen och
kommer inte att avslöja den information du ger
honom eller henne utan ditt medgivande.

-

Du kan även begära att få tolkhjälp för att tala med
din advokat.

-

Tolkhjälp är kostnadsfri.

-

Du har rätt att få alla domstolsbeslut om ditt
frihetsberövande översatta.

-

Du har rätt att få handlingar i samband med
utredningen översatta om de är viktiga för en begäran
om frigivning (se under G).

E. Rätt att underrätta någon om ditt frihetsberövande
-

Säg till polisen att du vill att någon, exempelvis en
familjemedlem eller din arbetsgivare, ska få veta
att du är frihetsberövad.
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F. För utlänningar: Så här kontaktar du din ambassad
-

Om du är utlänning kan du begära att polisen ska
underrätta din ambassad eller konsulära myndighet
om att du har frihetsberövats och var du befinner
dig.

-

Polisen måste hjälpa dig om du vill tala med din
ambassad eller konsulära myndighet.

-

Du har rätt att skriva till din ambassad eller
konsulära myndighet. Om du inte känner till
adressen måste polisen hjälpa dig.

-

Ambassaden eller den konsulära myndigheten kan
hjälpa dig att hitta en advokat.

G. Hur länge kan du kvarhållas?
-

Du har rätt att när som helst begära att bli frigiven
inför en domare. Din advokat kan ge dig råd om hur
du ska gå till väga.

-

Du eller din advokat kan begära att få se delar av
de skriftliga handlingarna i samband med
misstanken och frihetsberövandet eller informeras
om innehållet i detalj.

-

Om du inte friges måste du ställas inför en domare
inom * timmar efter det att du frihetsberövades.

-

Domaren ska höra dig för att avgöra om du ska
friges eller förbli frihetsberövad.

-

Du har rätt att få (en översättning av) domarens
avgörande om det beslutas att du ska vara fortsatt
frihetsberövad.
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H. Läkarvård
-

Om du är sjuk eller behöver medicin kan du begära
att få träffa en läkare.

-

Du har rätt att undersökas av en läkare i enrum.

-

Du kan begära en manlig eller kvinnlig läkare.
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