INFORMAŢII JURIDICE
Acest info e oferit de Grupul pentru Sprijin Juridic G8. La protestele împotriva G8 participă Observatori Juridici, care poartă babete
portocalii. Rolul Observatorilor Juridici este să monitorizeze poliţia şi să adune martorii la arestări (mărturii în cazul arestărilor). Nu sîntem
organizatori. Vă rugăm să cooperaţi cu Observatorii Juridici. Informaţii detaliate găsiţi la www.g8legalsupport.info
OPRIRE SI PERCHEZIŢIONARE
 Poliţia nu are în general dreptul să te percheziţioneze. Întreabăi care e mandatul lor de acţiune (percheziţie) şi ţine minte ce ţi se
spune.
 Cînd se foloseşte Ordinul Secţiunea 60 (Section 60 Order), acesta permite poliţiei în uniformă să te percheziţioneze pe tine şi vehiculul
tău fără suspiciunea de a fi înarmat. Poliţia poate de asemenea să confişte orice obiect considerat a fi cu totul sau în primul rînd destinat
ascunderii identităţii (măşti).
 Legea Terorismului Secţiunea 44 (Terrorism Act 44) permite de asemenea poliţiei în uniformă să te percheziţioneze fără o suspiciune
anunţată.
 Poliţia are dreptul de a percheziţiona doar prin "pipăire"; ţi se poate cere să dezbraci în public doar îmbrăcămintea exterioară.
 Poţi fi percheziţionat doar de un poliţist de acelaşi sex.
 Nu eşti obligat să îţi dai numele şi adresa dacă percheziţionarea este sub s60 sau s44, şi nici să răspunzi la orice întrebări, în nici un
moment.
 Te sfătuim să răspunzi "No comment" la orice întrebări.
 Ai dreptul să soliciţi o dovadă scrisă a interpelării, chiar dacă nu ţiai dat detaliile personale.
DACĂ EŞTI REŢINUT
 aceasta se întîmplă pentru că nu există suficiente dovezi ca să te aresteze şi vor să te interogheze.
 strigăţi numele tare, ca să poţi fi localizat mai tîrziu.
 ai dreptul să ştii de ce ai fost reţinut – aşa că întreabă.
 reţine numerele matricole ale poliţiştilor.
 nu eşti obligat să dezvălui nici o informaţie, în afară de numele şi adresa ta. Ar fi bine să îţi dai şi data naşterii, aceasta putînd accelera
procesul de eliberare.
 te sfătuim să răspunzi "No comment" la orice întrebare.
 ai dreptul să informezi o persoană despre locul tău de detenţie şi să informezi un avocat despre reţinerea ta.
 după şase ore de reţinere, ofiterii de poliţie sunt obligaţi fie să te elibereze, fie să te aresteze.
DACĂ EŞTI ARESTAT
 strigăţi numele tare, ca să poţi fi localizat mai tîrziu.
 ai dreptul să ştii de ce ai fost reţinut – aşa că întreabă.
 reţine numerele matricole ale poliţiştilor.
 nu eşti obligat să dezvălui nici o informaţie în afară de numele şi adresa ta. Ar fi bine să îţi dai şi data naşterii, aceasta putînd accelera
procesul de eliberare.
 ai dreptul să informezi o persoană despre locul tău de detenţie
 ai dreptul să soliciţi un avocat fără plată.
 te sfătuim să contactezi un avocat şi să răspunzi "No comment" la orice întrebări pînă vei fi vorbit cu avocatul tău. Nu scrie şi nu semna
o declaraţie ori un formular poliţienesc.
DACĂ EŞTI MARTOR LA O ARESTARE
 notează numele persoanei (sau o descriere a înfăţişării sale).
 notează ora exactă şi locul.
 transmite aceste detalii unui Observator Juridic, la Punctele noastre de informare, ori pe websiteul nostru sau la email.

GRUPUL DE SPRIJIN JURIDIC G8
AVOCAŢI DISPONIBILI NONSTOP:
Contacteazăne dacă este reţinut, arestat sau dacă eşti martor Firma A: Bertrami Berlow – 0131 554 0999 & 0141 554 0999
la o arestare (şi dăne de ştire dacă eşti eliberat)
Firma B: Clare Ryan – 0141 558 0234 & 07977 000 312
Tel: 0845 223 5258 / 07704 265 843
Web: www.g8legalsupport.info Email: g8legalsupport@riseup.net
NU INTRA ÎN PANICĂ  NU VORBI – VEI FI ELIBERAT CURÎND

