PRÁVNÍ INFORMACE:
Tyto informace sepsala G8 Legal Support Group (Skupina právní pomoci). Během protestů proti G8 jsou přítomné právní hlídky, nosí
oranžové šátky. Funkcí právních hlídek je monitorovat práci a zásahy policie a shromažďovat svědectví při zatýkání. Nehlídáme ani
neorganizujeme protesty. Prosíme, spolupracujte s právními hlídkami. Podrobné informace najdete na www.g8legalsupport.info
ZASTAVENÍ & PROHLEDÁNÍ
● Neexistuje obecný zákon, který umožňuje policii prohledat tě  pokud tak ale chce učinit, zeptej se, který zákon jim to umožňuje a
zapamatuj si odpověď.
● Pokud platí Section 60 Order (paragraf 60), může tě (a vozidlo) uniformovaný policista prohledat, i když nemá podezření na držení
zbraně. Policie také může požadovat odstranění čehokoliv, co dle jejího názoru zcela nebo částěčně slouží k zatajení identity – např.
masku.
● Section 44 Terrorism Act (Paragraf 44 zákona proti terorismu) také umožňuje uniformovaným policistům prohledat tě bez toho, aby
museli mít podezření.
● Policie může učinit pouze rychlé prohledání a na veřejnosti máš povinnost svléci si pouze svrchní část oblečení (bundu, mikinu).
● Prohledat tě smí pouze policista stejného pohlaví.
● Při prohledání s odvoláním na paragraf 60 nebo 44 nemusíš uvést své jméno a adresu nebo zodpovídat dotazy.
● Doporučujeme na všechny dotazy odpovídat “No Comment” (Bez komentáře).
● Máš právo obdržet psanou zprávu o tvém prohledání, i když jsi neudal(a) žádné informace.
PŘI ZADRŽENÍ
● Dochází k němu, protože neexistuje dostatek důkazů pro tvé zatčení a policie ti chce pokládat dotazy.
● Při zatýkání vykřikuj své jméno, abychom tě později mohli najít.
● Máš právo vědět proč, tak se ptej.
● Poznamenej si čísla policistů.
● Nemusíš uvést žádné informace kromě svého jména a adresy. Je možné sdělit datum narození, protože to může urychlit propuštění.
● Doporučujeme na všechny dotazy odpovídat “No Comment” (Bez komentáře).
● Máš právo o místě svého zadržení informovat jednu osobu a také právního zástupce.
● Po uplynutí šesti hodin musíš být buď propuštěn(a) nebo zatčen(a).
PŘI ZATČENÍ
● Vykřikuj své jméno, abychom tě později mohli najít.
● Máš právo vědět proč, tak se ptej.
● Poznamenej si čísla policistů.
● Nemusíš uvést žádné informace kromě svého jména a adresy. Je možné sdělit datum narození, protože to může urychlit propuštění.
● Máš právo o svém zatčení někoho informovat.
● Máš také nárok na bezplatný pohovor s právním zástupcem.
● Doporučujeme kontaktovat právního zástupce a než s ním budeš moci mluvit, na všechny dotazy odpovídat “No Comment” (Bez
komentáře). Nepiš nebo nepodepisuj žádná prohlášení nebo policejní zápisky.
POKUD JSI SVĚDKEM ZATČENÍ
● Poznamenej si jméno osoby (nebo její popis)
● Poznamenej si přesný čas a místo.
● Předej tyto informace právním hlídkám, osobám na našich informačních místech nebo prostřednictvím www stránek nebo emailem.

G8 Skupina právní pomoci
Kontaktuj nás, jsili zadržen(a), zatčen(a) nebo jsi svědkem zatčení (a dej nám vědět o svém propuštění).

Tel: 0845 223 5258 / 07704 265 843
Email: g8legalsupport@riseup.net;
Web: www.g8legalsupport.info

Kontakt na právní zástupce 24 hodin denně
Bertrami Berlow: 0131 554 0999 / 0141 554 0999
Clare Ryan: 0141 558 0234 / 07977 000 312

Nepanikař – nemluv – brzy budeš venku

