
Om du arresteras - Juridisk rådgivning

Om du blir arresterad
- Du har rätt till kostnadsfri juridisk rådgivning på polisstationen
- Du har rätt att få informera någon utomstående om att du är i polishäktet
- Du har rätt att få läsa PACE, uppförandekod C, som innehåller en lista över alla
dina rättigheter
- Du har rätt till att inte svara på frågor. Säg "inga kommentarer " på alla frågor i 
ett
polisförhör
- En lämplig vuxen måste kallas till polisstationen om du verkar
att vara under 17 år

- Om polisen vill intervjua dig måste de tillhandahålla en gratis tolk,
medan du är på polisstationen; om engelska inte är ditt
första språk 

Rekommenderade advokater (skriv ner dessa telefonnummer)
Bindmans 0207 833 4433 Hodge Jones och Allen 07659 111 192

Dessa advokater kanske inte kan tala ditt språk, så du kommer evenetuellt att 
behöva en tolk.

Juridisk rådgivning - stoppa and visitera 
- Innan man får visiterar dig måste polismännen ge dig deras namn och vilken 
polis
station dom tillhör, vilken lagparagraf som ger dom rätt att visitera dig och 
orsaken till att de vill visitera dig.

- Du behöver inte uppge ditt namn och adress eller svara på polisens 
frågor när polisen stoppar och visiterar dig.
- Om du blir vittne till ett gripande, skriva ner så fort som möjligt efteråt vad som 
hände. 
En rättegång kan genomföras månader eller till och med år efteråt så det är
viktigt att du registrera vad som hände, medan allt  färskt i minnet.

Annat stöd
Om du bevittnar ett gripande eller vill ha stöd kontakta vår juridiska
Support Office: 07946 541 511 eller mejla oss på ldmgmail@yahoo.co.uk

För mer info om lagen och den grupper som producerar denna Om du arresteras 
-kort
- Rättslig Försvar och övervakande grupp: http://www.ldmg.org.uk/

- Green och Black Cross: http://greenandblackcross.org/ legal

http://greenandblackcross.org/
http://www.ldmg.org.uk/

