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Når du bliver afhørt i forbindelse med 

lovovertrædelser, som du kan blive sigtet 

for, UDEN AT VÆRE TILBAGEHOLDT 

 

1. Ret til en fortrolig samtale med en 

advokat og bistand under 

afhøringen 

 

A. Hvornår? 

 

— Du har ret til at rådføre dig i fortrolighed 

med en advokat før afhøringen og til 

juridisk assistance under afhøringen.  

— Når de kendsgerninger, du afhøres om, 

straffes med fængsel, gælder proceduren 

i C. 

 

B. Hvilken advokat? 

 

— Du kan selv vælge din advokat.  

— Under visse lovhjemlede betingelser kan 

du anmode om advokatbistand gennem 

retshjælpsordningen, som er helt eller 

delvis gratis. Du kan bede om at få 

udleveret formularen om disse 

betingelser. Derefter anmoder du 

advokatstandens retshjælpskontor om at 

beskikke en advokat. 

 

C. Er der regler for den fortrolige samtale? 

 

Hvis du har modtaget en skriftlig indkaldelse, 

hvori dine rettigheder nævnt i punkt 1 til 4 er 

angivet, og hvoraf det fremgår, at du 

forventes at have rådført dig med en advokat 

inden afhøringen: 

 

— kan du ikke få udsættelse, eftersom du 

allerede har haft mulighed for at rådføre 

dig med en advokat. 

— Hvis du søger ikke om advokats 

assistance, skal du informeres om din ret 

til at ikke udtale dig før afhøringens start 

(se også punkt 3). 

 

 

 

 

 

Hvis du ikke har modtaget en skriftlig 

indkaldelse eller har modtaget en mangelfuld 

invitation: 

— Du kan anmode én gang om at få udsat 

afhøringen til en senere dato eller et 

senere klokkeslæt, så du kan nå at 

rådføre dig med din advokat. 

— Du kan vælge at tale med din advokat pr. 

telefon, hvorefter afhøringen så kan 

begynde.  

— Du kan vente, til din advokat ankommer 

til afhøringsstedet. 

 

D. Bistand under afhøringen  

 

Din advokat sikrer: 

— at din ret til ikke at udtale dig og til ikke 

at tilstå overholdes; 

— at du bliver behandlet efter reglerne, og 

at du ikke udsættes for tvang eller 

ulovligt pres;  

— at du bliver gjort bekendt med dine 

rettigheder, og at afhøringen forløber 

lovmæssigt. 

 

Hvis din advokat har bemærkninger hertil, 

kan han eller hun straks få dem optaget i 

politiets afhøringsrapport. Din advokat må 

spørge om at få stillet et særligt spørgsmål 

eller få en konkret person blive afhørt. Din 

advokat må spørge om at få afklaret de 

stillede spørgsmål. Din advokat må give 

kommentarer om efterforskningen og 

afhøringen. Han/hun har ikke ret til at give 

svar på dine vegne eller forhindre 

afhøringens gang. 
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E. Kan jeg give afkald på denne ret? 

 

Du er ikke forpligtet til at have en fortrolig 

samtale med en advokat. 

 

Du kan frivilligt og efter moden overvejelse 

give afkald på denne ret, hvis: 

— du er myndig 

— du har underskrevet og dateret en 

erklæring herom. 

 

2. Opsummering af lovovertrædelser 

 

— Du har ret til at få en opsummering af 

lovovertrædelser, hvilke du bliver afhørt 

om. 

 

3. Ret til ikke at udtale dig 

 

— Du har aldrig pligt til at tilstå. 

— Når du har oplyst din identitet, kan du 

vælge at afgive forklaring, at besvare de 

stillede spørgsmål eller ikke at udtale dig. 

 

4. Andre rettigheder under 

afhøringen 

Selve afhøringen starter med en række 

oplysninger. Udover gentagelsen af 

opsummeringen af lovovertrædelser og 

din ret til ikke at udtale dig, bliver du også 

informeret om:  

— at du kan anmode om, at alle de stillede 

spørgsmål og dine afgivne svar bliver 

registreret ordret; 

— at du kan anmode om, at der bliver 

foretaget en bestemt undersøgelse eller 

afhøring;  

— at dine forklaringer kan blive brugt som 

bevis ved retten. 

 

— du er ikke anholdt og dermed har ret til at gå 

på ethvert tidspunkt.  

— at under afhøringen, kan du fremlægge 

dokumenter, som du er i besiddelse af, men 

afhøringen kan ikke udsættes af denne 

grund. Under eller efter afhøringen kan du 

forlange, at disse dokumenter vedlægges 

afhøringsrapporten eller indgives til 

justitskontoret. 

 

5. Ved afhøringens afslutning 

 

Ved afhøringens afslutning får du udleveret 

afhøringsrapporten til gennemlæsning. Du 

kan også bede om at få den læst op. 

 

Du vil blive spurgt om, hvorvidt du ønsker at 

ændre eller uddybe dine forklaringer. 

 

6. Tolkebistand 

 

— Hvis du ønsker at udtrykke dig på et 

andet sprog end det, der anvendes i 

proceduren, vil politiet tilkalde en 

edsvoren tolk, som hjælper dig under 

afhøringen. Denne bistand er gratis. 

 

— Du kan også blive anmodet om selv at 

nedskrive dine forklaringer på dit eget 

sprog. 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan beholde denne vejledning om dine 

rettigheder.

 


