DAGS FÖR FÖRHÖR?

RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE INFORMATION

Vi vill bygga ett försvararteam tillsammans med dig.

Rätt till försvarsadvokat
- Du har rätt att anlita en advokat som du väljer. Om du inte väljer någon
kan tingsrätten utse en advokat. I de flesta fall betalas vårt arvode helt
eller delvis av staten. Om du vill byta försvarare ansöker du om det hos
tingsrätten.
- Du har rätt att prata ensam med oss. Vårt råd är att du gör det innan du
pratar med polisen.
- Under polisförhöret är det du som svarar på frågorna. Vi förväntas vara
passiva men vi griper naturligtvis in om någonting inte går rätt till.
- Du har rätt att begära paus under förhöret och prata enskilt med oss.
- Du har rätt till tolk om du behöver.
Vad får du veta?
- Du har rätt att veta vad du är misstänkt för och om misstanken ändras.
Misstanken ska vara så detaljerad att du kan försvara dig mot den. Det
räcker alltså inte att säga att du är misstänkt för exempelvis grov
misshandel. Du har rätt att veta när, var, hur och mot vem innan du
börjar svara på frågor.
- Du har oftast rätt att ta del av hela eller delar av polisanmälan.
- Om du är frihetsberövad har du rätt att ta del av omständigheterna som
ligger till grund för beslutet om anhållande, det vill säga de bevis som
åklagaren har lagt till grund för sitt beslut att frihetsberöva dig.
Vad kan det vara bra att tänka på?
- Du har rätt att vara helt tyst eller svara ”inga kommentarer” på de frågor
som du inte vill svara på.
- Det är polisen och åklagaren som har bevisbördan. Du behöver inte
bevisa att du är oskyldig.
- Du måste inte medverka i utredningen mot dig själv. Oavsett om du är
skyldig eller inte har du rätt att vänta in och ta del av de bevis som polis
och åklagare eventuellt hittar.
- Polisförhöret är en del av förundersökningen. Syftet med
förundersökningen är att ge åklagaren underlag för om hen ska åtala dig
samt vilka bevis och vittnen som i så fall ska åberopas. Det innebär att
förhöret är ditt sätt att kommunicera med åklagaren, även när det gäller
hur du mår eller hur du drabbas av att vara misstänkt eller att vara inlåst.
- Domstolen läser inte protokollen från förhören men de kan åberopas av
åklagaren eller advokaterna om du i rättegången låter bli att svara eller
om du säger någonting annorlunda än vad som antecknats i protokollen.
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- Det är svårt att ta tillbaka uppgifter du har lämnat men om du väljer att
inte lämna några uppgifter kan du begära nya förhör, såväl innan som
efter att du tagit del av utredningen mot dig. Du har också rätt att vänta
till rättegången med att svara på frågor.
- Gissa inte. Nyanser och osäkerheter framkommer ofta dåligt i
förhörsprotokollen.
- Efter förhöret brukar polisen läsa upp anteckningarna. Då har du
möjlighet att rätta till eventuella missförstånd och felaktigheter. Därefter
får du troligtvis frågan om du godkänner förhöret. Det behöver du inte
göra. I en eventuell rättegång brukar åklagarna framhålla att ”förhöret är
uppläst och godkänt” om du svarat på något annat sätt vid
förhandlingen. Då är det oftast till din nackdel att förhöret är godkänt.
Om du är frihetsberövad
- Du har rätt att få någon anhörig eller annan nära person informerad om
frihetsberövandet så snart det kan ske utan att det skadar utredningen.
- Du har rätt till mat och vila vid behov.
- Du har rätt till hälso- och sjukvård samt att på egen begäran
läkarundersökas.
Tidsfrister
- Du är skyldig att stanna på förhör i högst sex timmar. Du ska släppas
direkt efter förhöret om inte åklagaren beslutar att du ska anhållas.
- Efter beslut om anhållande ska åklagaren så snart som möjligt och senast
klockan tolv tredje dagen efter anhållningsbeslutet meddela tingsrätten
om du ska begäras häktad. Häktningsförhandling får aldrig hållas senare
än 96 timmar efter att du greps/frihetsberövades.
- Tingsrätten kan besluta om häktning högst två veckor åt gången men det
finns ingen begränsning i lagen om hur många gånger åklagaren kan
begära förlängning.
- Efter att vi tagit del av utredningen lämnas åtalet till tingsrätten. När
åtalet har lämnats har tingsrätten ytterligare två veckor på sig att hitta
en tid för huvudförhandlingen och kalla vittnen.
- Om man överklagar tingsrättens dom när någon är kvar i häkte måste
hovrätten börja förhandlingen senast två månader efter tingsrättens
dom.
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