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لدیك الحق في رفض اإلدالء بشھادتك.●

یمكن للشرطة استخدام شھادتك لتجریمك - وھذا یعني ●
، استخدام األدلة التي تدلي بھا في الشھادة التھامك 

بارتكاب جرائم.

تكلم دائماً مع محام یوناني قبل الموافقة على اإلدالء ●
بشھادتك.

١١



 إذا طلب ضباط الشرطة منك ان تدلي بشھادتك :



ثالثاً : لدیك الحق في معرفة سبب اعتقالك وما ھي 
االتھامات الموجھة إلیك.

تلتزم الشرطة بإعطائك ورقة توضح حقوقك بلغة ●
تفھمھا. یجب أن تتم ترجمة ھذه الورقة إلى لغتك األم 

أو بلغة تفھمھا.

ال تقل أو توقع أي شيء یتعلق بأسئلة أو أوراق مكتوبة ●
بلغة ال تفھمھا.

یجب على الشرطة إحضارك إلى المدعي العام في ●
غضون 24 ساعة من تواجدك في مركز الشرطة . إذا 

لم یكن كذلك یجب أن یطلقوا سراحك.
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ثانیاً : لدیك الحق في التزام الصمت ، ولدیك الحق في االستعانة 
بمترجم لترجمة ما یقولھ لك ضباط الشرطة وأي أوراق یتم 

إعطاؤھا لك.

یفضل عدم قول أو توقیع أي شيء بدون حضور محام ●
یوناني.

اسأل دائماً عن مترجم.●

إذا استجوبتك الشرطة ، یمكنك أن تقول: "أنا أنتظر المحامي ●
، كل ما سأقولھ سأقولھ أمام السلطات القضائیة المسؤولة".

إذا استمرت الشرطة في استجوابك ، یمكنك االستمرار في ●
قول "أنا في انتظار محامي".
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أو
اً : تلتزم الشرطة بالسماح لك بإجراء مكالمة ھاتفیة ناجحة (عندما یجیب الشخص الموجود على الطرف اآلخر).ل

اطلب االتصال بالمحامي الیوناني منذ اللحظة األولى.●

إذا لم یكن لدیك رقم ھاتف محامي یوناني ، فاتصل ●
بصدیق أو بشخص تعرفھ یمكنھ االتصال بمحام یوناني 

نیابة عنك وإبالغ المحامي بأنك في مركز الشرطة 
وتحتاج إلى مساعدة.

إذا كنت ال تعرف مركز الشرطة الذي تتواجد فیھ ، ●
فاطلب من ضابط الشرطة تزویدك بالتفاصیل (اسم 

مركز الشرطة ، العنوان).
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 إذا تم اعتقالك او اصطحابك إلى مركز الشرطة :



إذا كان لدى الشرطة أمر بالقیام بتفتیش جسدي أو تفتیش ●
منزلك ، فتأكد من أنھ یمكنك رؤیة المذكرة 

أو
اً ، وبما أنھا ستكون باللغة الیونانیة وإذا كنت ال تتحدث الیونانیة بطالقة و / أو ال یمكنك قراءة النص الیوناني ، فاسأل الشرطة لالنتظار حتى وصول المحامي الیوناني الخاص بك.ل

لكي تكون قادراً على تحدید الضباط الذین احتككت معھم ، قم ●
بحفظ رقم تعریف ضابط (ضباط) الشرطة المعین كما ھو 
مكتوب في أكمام زي الشرطة ، أو الرموز الموجودة على 

خوذة أو درع ضباط شرطة مكافحة الشغب.

بھذه الطریقة یمكن التعرف على الضباط اذا تعرضت ألي 
مشكلة أو أي انتھاك لحقوقك نتیجة ھذا االحتكاك
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إذا طلب ضابط شرطة أوراق ھویتك ، وقمت ●
بإبرازمستندات صالحة (على سبیل المثال "أوزفایز" 
أو بطاقة طلب اللجوء ، أو تصریح اإلقامة ، أو ورقة 
الشرطة ، أو قرار اللجوء أو جواز السفر ، وما إلى 

ذلك مع تاریخ صالحیة غیر منتھ) ، فإن ضابط 
الشرطة لیس لدیھ الحق في مطالبتك بمتابعتھ إلى 

مركز الشرطة للتحقق من ھویتك أو أوراقك.

إذا أراد ضابط الشرطة إخضاعك للتفتیش الجسدي ، ●
فعلیھ أن یظھر لك مذكرة التفتیش. في حالة وجود 
محاولة من قبل الضابط (الضباط) للقیام بالتفتیش 

الجسدي ، یمكنك أن تقول "أعلم حقوقي: لیس لدیك 
السلطة إلجراء تفتیش جسدي دون أمر قضائي".

إذا حضرت الشرطة إلى منزلك ، فأنت لست ملزماً ●
بفتح بابك والسماح لھم بالدخول إال إذا أظھروا لك 
مذكرة القبض و أیضاً حضور قاض أو مدع عام.

٤



  في حالة قیام الشرطة بالتفتیش في الشارع أو في 
منزلك :



الغرض من ورقة المعلومات ھذه ھو توفیر 
معلومات عامة حول حقوقك عند التعامل مع 

الشرطة في الیونان ،

وھذه القوانین ساریة المفعول (النفاذ) حتى 
تاریخ كتابة ھذا الملف / حزیران 2021 / 

وھي لیست شاملة و تخضع للتغییرات. ومع 
ذلك ، من الناحیة العملیة ، السلطات وضباط 

الشرطة ال یحترمون أحیاناً القوانین

 ننصح باستشارة محام یوناني او منظمة 
تقدم دعم قانوني حول قضیة معینة في أي 

حال.
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اعرف حقوقك

االحتكاك مع الشرطة

ARABIC


