
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! Irres-
pective 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!



NÚMERO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA
0043/681/104 866 84 

Escreva o número na pele 
com uma caneta à prova d'água 

para que não a percas.

A assistência jurídica tenta ajudar aos presos e em caso de 
emergência também media um*a advogado*a. Ninguém 
deve se perder na polícia!

VERIFICAÇÃO DE IDENTIDADE: És somente obrigado a 
fornecer nome e sobrenome, data de nascimento e end-
ereço de registro (!). Não precisas nem é recomendado 
responder a mais nenhuma pergunta.

Menores de 18 anos também devem especificar os nomes 
dos pais y têm o direito de chamar uma pessoa de confi-
ança!



EM CASO DE APRISIONAMENTO: NÃO ENTRES EM 
PÂNICO! Fica calmo e não faças declarações ("Eu recuso a 
afirmação") nem assines qualquer coisa! Uma declaração 
neste momento só te vai machucar a ti e possivelmente 
também aos outros. Nenhuma declaração adicional não 
tem consequências. Tente comunicar o teu nome e data de 
nascimento para aquelas pessoas que te rodeiam, e pede 
elas para ligarem à Assistência Jurídica.

TEUS DIREITOS:
• Recusa de declaração!
• não assinar nada
• duas chamadas bem-sucedidas (insiste nisso e liga para 

a Assistência Jurídica e uma pessoa de confiança, mas 
observa o que dizes porque a polícia está a ouvir!)

• Direito à informação, a polícia deve fornecer infor-
mações: Do que estás acusado? Por que estás a ser 
segurado?

• Solicita o número do serviço dos polícias!
•  Não precisas nem é recomendado cooperar com as me-

didas de reconhecimento (ou seja, impressões digitais, 
fotos, etc.)! Mas a polícia pode impor isso pela força.

POR QUANTO TEMPO A POLÍCIA PODE MANTER-TE PRESO?
• Para violações administrativas, max. 24 horas
• Em acusações criminais max. 48 horas (a menos que a 

detenção preventiva seja imposto)

ASSIM QUE FORES LIBERADO, POR FAVOR, 
INFORMA À ASSISTÊNCIA JURÍDICA! 


