LEGAL TEAM
0043/681/104 866 84
Write this phone number on your skin
with a permanent marker
so that you can‘t lose it.

The legal team supports you in case of arrest. If necessary,
we will set up contact with a lawyer. Our aim is to keep
track of all arrests, so that nobody will "disappear" in
police custody.

In case of IDENTITY CHECKS, you will only be obliged to
state your name, your date of birth and your registered (!)
address. Do NOT answer any questions about your job, your
school, parents, income, etc.

Minors (under the age of 18) are obliged to state the names
of their parents or guardians as well. Also, minors have the
right to be accompanied by a person they trust.

IN CASE OF ARREST / DETENTION:
DON‘T PANIC! Stay calm and refuse to give evidence! Irrespective of what police are asking for, don‘t say anything – it
would only harm you and others. You are not obliged to
sign any documents! When you are being arrested, try to
tell people around you your name and your date of birth, so
that they can inform the legal team of your arrest.
YOUR RIGHTS:
• to refuse to give evidence (don‘t talk to police)
• not to sign anything
• 2 successful (!) phone calls. Insist on your right and call
the legal team and a person you trust. But bear in mind:
the cops are listening!
• to be informed about the charges against you. Ask why
you are being detained.
• Ask the cops for their ID number.
• In case the cops want to perform an
"ED procedure" (fingerprints, photos, etc.), you have
the right not not voluntarily cooperate. We strongly
advise you to refuse an "ED procedure". However, the
police can use physical force to carry it out.
HOW LONG CAN THE POLICE KEEP YOU IN CUSTODY?
• 24 hours in case of an administrative offence
• 48 hours in case of a criminal offence. After that, you
may be put before a judge and detained on remand.
PLEASE CONTACT THE LEGAL TEAM
WHEN YOU ARE RELEASED!

LEGAL TEAM
0043/681/104 866 84
المساعدة القانونية
أكتب الرقم بقلم حبر على الجلد لتتجنب ضياعه
المساعدة القانونية تقدم المساعدة في حال االعتقال من قبل الشرطة او حتى توكيل محام في حاالت الطوارىء
الينبغي ان يضيع احد عند الشرطة
في حاالت التحقق من الهوية من قبل الشرطة
 .انت مضطر فقط لتقديم اسمك واسم العائلة  ،تاريخ الميالد وعنوان السكن  .يجب عليك عدم االجابة عن أي أسئلة إضافية
بالنسبة لألشخاص القاصرين ( تحت  ١٨سنة ) يجب أيضا تقديم أسم ولي األمر ( األب أو األم )
في حاالت األعتقال
!! الداعي الذعر أو الخوف
!! حافظ على هدوءك والتقوم بتقديم اي إفادة للشرطة ( أنا ارفض تقديم إفادة ) وال توقع على أي شيء
تقديم إفادة في هذه المرحلة يمكن ان يضر بمصلحتك وإحتمال ان تضر أشخاص آخرين  .مع العلم ان عدم تقديم إفادة
 .اليترتب عليه أي عواقب قانونية
 .حاول ان تشارك اسمك وتاريخ ميالدك مع زمالئك حتى يتسنى لهم إبالغ المساعدة القانونية في حال تعرضك لإلعتقال
األشخاص القاصرين ( تحت  ١٨سنة) لديهم الحق بإحضار ولي األمر
 :حقوقك هي
عدم تقديم إفادة
عدم التوقيع على أي شيء
استخدام الهاتف ( تمسك بهذا الحق وقم باإلتصال بالمساعده القانونية وشخص من العائلة ) لكن يجب عليك اإلنتباه لحديثك
على الهاتف  ،ألن الشرطة تقوم باإلستماع ايضا
حق الحصول على المعلومات  :يجب على الشرطة تقديم المعلومات ( گ سبب اإلعتقال  ،التهم )
السؤال عن رقم الدورية
يجب وينبغي عليك عدم المشاركة بإجراءات التعرف على الهوية ( گ أخذ بصمات األصابع  ،أخذ صورة  ...الخ ) يمكن
 .ان تقوم الشرطة بإجبارك بالقوة

