
BILAGA I 

Vägledande förlaga till rättighetsinformation 

Denna förlaga syftar endast till att hjälpa nationella myndigheter att sammanställa rättighetsinformation på nationell nivå. 
Denna förlaga är inte bindande för medlemsstaterna. När medlemsstaterna utarbetar sin rättighetsinformation får de 
anpassa förlagan till sina nationella regler och lägga till ytterligare användbar information. Medlemsstatens rättighets
information ska tillhandahållas vid anhållandet eller häktningen. Detta hindrar emellertid inte medlemsstaterna från att 
lämna skriftlig information till misstänkta eller tilltalade personer även i andra situationer under straffrättsliga förfaranden. 

Du har följande rättigheter när du anhållits eller häktats: 

A. HJÄLP AV EN FÖRSVARARE/RÄTTSHJÄLP 

Du har rätt att tala i förtroende med en försvarare. Försvararen är oberoende i förhållande till polisen. Om du behöver 
hjälp med att kontakta en försvarare kan du vända dig till polisen, som är skyldig att hjälpa dig. I vissa fall kan 
rättshjälpen vara kostnadsfri. Fråga polisen för närmare upplysningar. 

B. INFORMATION OM ANKLAGELSEN 

Du har rätt att få veta varför du har anhållits eller häktats och vilket brott du misstänks ha begått eller anklagas för. 

C. TOLKNING OCH ÖVERSÄTTNING 

Om du inte talar eller förstår det språk som talas av polisen eller andra behöriga myndigheter har du rätt att få hjälp av 
en tolk gratis. Tolken kan hjälpa dig att tala med din försvarare och har tystnadsplikt. Du har rätt att få åtminstone de 
relevanta styckena i väsentliga dokument översatta, däribland beslut från en domare om att frihetsberöva dig eller att ta 
dig i förvar, eller handlingar som rör anklagelser, åtal och domar. Under vissa omständigheter kan du få en muntlig 
översättning eller sammanfattning. 

D. RÄTTEN ATT TIGA 

När du förhörs av polisen eller andra behöriga myndigheter behöver du inte besvara frågor om det brott som du påstås 
ha begått. Din försvarare kan hjälpa dig att avgöra detta. 

E. TILLGÅNG TILL HANDLINGAR 

När du anhållits och häktats har du (eller din försvarare) rätt till tillgång till de handlingar som är väsentliga för att du 
ska kunna angripa anhållandet eller häktningsbeslutet. Om ditt mål tas upp i domstol kommer du (eller din försvarare) 
att ha rätt till tillgång till bevisningen för eller emot dig. 

F. INFORMATION TILL EN ANNAN PERSON OM DITT ANHÅLLANDE ELLER DIN HÄKTNING/INFORMATION 
TILL DIN KONSULÄRA MYNDIGHET ELLER AMBASSAD 

När du har anhållits eller häktats bör du meddela polisen om du vill att en annan person, till exempel en familje
medlem eller din arbetsgivare, ska informeras om att du tagits i förvar. I vissa fall kan din rätt att informera andra 
personer om ditt frihetsberövande vara tillfälligt begränsad. I sådana fall kan polisen upplysa dig om detta. 

Om du är utländsk medborgare bör du meddela polisen om du vill att din konsulära myndighet eller ambassad ska 
informeras om ditt frihetsberövande. Meddela även polisen om du vill kontakta en tjänsteman vid din konsulära 
myndighet eller ambassad. 

G. AKUT SJUKVÅRD 

När du har anhållits eller häktats har du rätt till akut sjukvård. Meddela polisen om du är i behov av sådan vård.
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H. FRIHETSBERÖVANDETS VARAKTIGHET 

Efter ditt anhållande kan du vara fortsatt frihetsberövad under en period på maximalt … [fyll i antalet timmar/dagar]. 
Efter denna period måste du antingen friges eller höras av en domare, som kommer att besluta om ett fortsatt 
frihetsberövande. Vänd dig till din försvarare eller domaren för information om möjligheten att angripa anhållandet, 
få en förnyad prövning av häktningsbeslutet eller begära tillfällig frigivning.
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