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شما حق این را دارید کھ شھادت دادن را نپذیرید و رد ●
کنید.

پلیس می تواند از شھادت شما برای متھم کردن شما ●
استفاده کند - این بدان معنی است کھ با استفاده از آنچھ 
در شھادت می گویید شما را بھ ارتکاب جرم متھم می 

کند.

ھمیشھ قبل از موافقت کردن با شھادت دادن، با یک ●
وکیل یونانی صحبت کنید.
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اگر از شما خواستھ شده بھ عنوان شاھد شھادت 
دھید



III - شما حق دارید بدانید کھ چرا دستگیر شده اید و بھ چھ 
چیزی متھم شده اید،

 پلیس موظف است برگھ ای بھ شما بدھد کھ حقوق شما ●
را بھ زبانی کھ شما می فھمید در آن توضیح داده باشند، 

این برگھ باید بھ زبان مادری شما یا بھ زبانی کھ می 
فھمید ترجمھ شده باشد. 

در رابطھ با سواالتی کھ از شما میپرسند یا اگر برگھ ای ●
بھ شما میدھند بھ زبانی کھ نمی فھمید، سوالی را جواب 

ندھید یا چیزی را امضا نکنید.

ظرف 24 ساعت در کالنتری، پلیس باید شما را پیش ●
دادستان ببرد در غیر این صورت، آنھا باید شما را آزاد 

کنند.
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|| - شما حق دارید سکوت کنید. شما حق دارید مترجمی داشتھ 
باشید کھ آنچھ را کھ افسران پلیس بھ شما می گویند و ھر 

برگھ ای کھ بھ شما می دھند ترجمھ کند.

ترجیحاً بدون حضور وکیل یونانی حرفی نزنید و چیزی ●
را امضا نکنید.

 ھمیشھ مترجم بخواھید. ●

اگر پلیس از شما سوال بپرسد، می توانید بگویید "من ●
منتظر وکیلم ھستم، ھرچھ بخواھم  بگویم آن را در مقابل 

مقامات قضایی مسئول خواھم گفت".

اگر پلیس ھمچنان بھ سوال پرسیدن از شما ادامھ داد، ●
می توانید ھمچنان بگویید "من در انتظار وکیلم ھستم".
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 I - پلیس موظف است بھ شما اجازه دھد یک تماس تلفنی 
موفق داشتھ باشید (تا زمانی کھ فرد پشت خط پاسخ دھد)

از ھمان لحظھ ی اول بخواھید کھ با وکیل یونانی خود ●
تماس بگیرید.

اگر شماره تلفن وکیل یونانی ندارید، با یکی از دوستان ●
یا کسی کھ می شناسید تماس بگیرید کھ بتواند برای شما 
با یک وکیل یونانی تماس بگیرد و بھ وکیل اطالع دھد 

کھ در کالنتری ھستید و بھ کمک نیاز دارید. 

اگر نمی دانید در کدام کالنتری ھستید ، جزئیات را از ●
یک افسر پلیس (نام کالنتری، آدرس) بخواھید.
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اگر شما را بھ یک اداره پلیس منتقل می کنند



اگر پلیس حکمی برای جستجوی بدنی یا جستجو در خانھ ●
شما دارد، مطمئن شوید کھ ابتدا می توانید حکم را 

مشاھده کنید، قاعدتا این حکم بھ زبان یونانی است، اگر 
بھ زبان یونانی نمی توانید روان صحبت کنید و/یا نمی 
توانید متن یونانی را بخوانید، ازپلیس بخواھید تازمان 
رسیدن وکیل یا کسی کھ بتواند کمک تان کند منتظر 

بماند.

برای اینکھ بتوانید ھویت افسران پلیس را کھ با آنھا ●
تعامل داشتھ اید شناسایی کنید، شماره شناسایی ھویت 
افسر(ھای) پلیس مربوطھ را یادداشت کنید کھ معموال 

روی آستین لباس پلیس ھای معمولی یا روی کاله ایمنی 
و سپر پلیس ضد شورش نوشتھ شده است. 

در رابطھ با ھر مشکلی کھ برای شما ایجاد شده یا 
حقوق شما نقض شده، یا مورد خشونت واقع شدید،.از 

طریق آن شماره شناسایی می توانند افسران را 
شناسایی کنند.
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اگر یک افسر پلیس مدارک ھویت شما را بخواھد، و ●
شما مدارک معتبری را بھ آنھا نشان دھید (بھ عنوان 

مثال "ausweis"یا سھ برگھ ،یاھمان کارت 
پناھندگی،اجازه اقامت یا ID کارت کارت شناسایی،کاغذ 

پلیس یا پلیس پیپر، گذرنامھ وغیره – با تاریخ وعکس 
معتبر)، افسر پلیس حق این را ندارد کھ از شما بخواھد 

تا با او بھ اداره پلیس بروید و درآنجا دوباره مدارک شما 
را چک کند.

اگر افسر پلیس بخواھد شما را تحت بازرسی بدنی قرار ●
دھد، الزم است کھ حکمی را برای بازرسی بدنی شما 

نشان دھد. در صورت تالش افسر(ھا) برای انجام 
جستجوی بدنی، می توانید بگویید "من حقوق خود را می 

دانم: شما صالحیت انجام بازرسی بدنی بدون حکم را 
ندارید".

اگر پلیس بھ خانھ شما بیاید، شما موظف نیستید در خانھ ●
خود را باز کنید وبھ آنھا اجازه ورود دھید، مگر اینکھ 
حکم قضایی را بھ شما نشان بدھد و قاضی یا دادستان 

نیز در آنجا حضور داشتھ باشد.
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در صورت کنترل توسط پلیس در خیابان یا خانھ شما



“ھدف از این اطالعات، ارائھ اطالعات كلی در 
مورد حقوق شما ھنگام مواجھ با پلیس است. 
این اطالعات بر پایھ قوانین یونان در جوالی 

سال ٢٠٢١ تنظیم شده است. 

ھرچند قوانین ھمیشھ توسط مقامات از جملھ 
خود افسران پلیس مورد احترام نیستند. این 

صفحھ اطالعاتی جامع نیست و قابل تغییر 
است.

 ما توصیھ می کنیم درھر صورت با یک وکیل 
یونانی یا سازمانھایی کھ خدمات حقوقی ارایھ 

می دھند در مورد مشکل و موردی کھ با پلیس 
برایتان پیش آمده مشورت کنید.”
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حقوق خود را بشناسید: در زمان مواجھ شدن

با پلیس چکار کنیم 

FARSI


