Următoarele drepturi şi permisiuni vă sunt garantate de legile
din Anglia şi Ţara Galilor şi respectă Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului.

Reţineţi drepturile
dumneavoastră :
1. Spuneţi personalului de poliţie dacă doriţi
un avocat care să vă ajute când sunteţi la
poliţie. Este gratuit.

2. Spuneţi personalului de poliţie dacă doriţi
ca cineva să fie anunţat că vă aflaţi la
poliţie. Este gratuit.

3. Întrebaţi personalul de poliţie dacă doriţi
să consultaţi regulamentul lor intern
denumit Coduri de Practică.

Mai jos veţi găsi detalii în plus despre aceste drepturi

Informaţii suplimentare pentru persoanele arestate
de poliţie
Vă rugăm să păstraţi aceste informaţii şi să le citiţi cât mai curând posibil. Vă
vor ajuta să luaţi hotărâri pe timpul ce vă aflaţi la poliţie.
Dacă vi se pun întrebări despre o faptă de care sunteţi suspectat , nu
sunteţi obligat să spuneţi nimic. Totuşi, poate să dăuneze apărării dvs.
dacă, nu menţionaţi atunci când sunteţi întrebat lucruri pe care ulterior
vă veţi baza la instanţa de judecată. Orice afirmaţie pe care o faceţi poate
să constituie mărturie.

1. Obţinerea unui avocat care să vă ajute
• Un avocat vă poate ajuta şi informa despre prevederile legii.
• Dacă doriţi un avocat , spuneţi-i ofiţerului de la arestul poliţiei. Poliţia
vă va ajuta să luaţi legătura cu un avocat .
• Poliţia trebuie să vă lase să vorbiţi cu un avocat în orice moment
doriţi, ziua sau noaptea, când sunteţi la o secţie de poliţie. Este gratuit.
• Dacă nu cunoaşteţi un avocat în zonă sau nu puteţi să luaţi legătura cu
propriul dvs. avocat, puteţi vorbi cu avocatul de serviciu. Este gratuit.
Poliţia vă va ajuta să îl contactaţi. Avocatul de serviciu nu are nici o
legătură cu poliţia.
• Aveţi dreptul la o consultare telefonică privată cu avocatul dvs. sau
acesta poate decide să vină şi să vă vadă la secţia de poliţie.
• De obicei, personalul de poliţie nu are permisiunea să vă pună întrebări
până nu aţi avut prilejul să vorbiţi cu un avocat . Când poliţia vă pune
întrebări, puteţi cere să fie prezent în încăpere cu dvs. un avocat.
• Dacă cereţi să vorbiţi cu un avocat nu înseamnă că aţi fi făcut ceva
rău.
• Dacă avocatul nu este de găsit sau aveţi nevoie să vorbiţi din nou cu
un avocat , cereţi poliţiei să îl contacteze din nou.
Vă rugăm să întoarceţi foaia

• Dacă spuneţi poliţiei că nu doriţi să vorbiţi cu un avocat , dar apoi vă
răzgândiţi, spuneţi acest lucru ofiţerului de la arestul poliţiei. Poliţia vă
va ajuta apoi să contactaţi un avocat.

2. Cum comunicaţi cuiva că vă aflaţi la secţia de
poliţie
• Puteţi să cereţi poliţiei să contacteze pe cineva pentru a-l informa că vă
aflaţi la secţia de poliţie. Este gratuit. Poliţia va contacta acea persoană
de îndată ce va avea posibilitatea.

3. Consultarea Codurilor de Practică
• Există o carte denumită Coduri de Practică , din care aflaţi ce poate şi
ce nu poate face poliţia în timp ce vă aflaţi la secţia de poliţie.
• Poliţia vă va permite să citiţi Codurile de Practică , dar nu puteţi să le
citiţi atât de mult timp încât acest fapt să împiedice poliţia să afle dacă
aţi încălcat legea.
• Dacă doriţi să citiţi Codurile de Practică , spuneţi-i ofiţerului de la
arestul poliţiei.

Obţinerea
detaliilor
despre
dunmeavoastră la secţia de poliţie

deţinerea

• Tot ce vi se întâmplă când sunteţi la secţia de poliţie se scrie pe hârtie
şi constituie dosarul de arest.
• Când părăsiţi secţia de poliţie, dumneavoastră, avocatul dvs. consultant
sau însoţitorul adult poate cere o copie a dosarului de arest. Poliţia
trebuie să vă dea o copie a dosarului de arest de îndată ce are această
posibilitate.
•

Puteţi să cereţi poliţiei o copie a dosarului de arest într-un interval de
până la 12 luni de la părăsirea secţiei de poliţie.

Cum trebuie să fiţi îngrijit
Aici sunt prezentate scurte note privind tratamentul la care vă puteţi aştepta cât timp
sunteţi reţinut la secţia de poliţie. Pentru a afla mai multe detalii, cereţi să vi se dea
cartea denumită Coduri de Practică . Pe partea interioară a coperţii din spate veţi
găsi o listă a paragrafelor unde găsiţi mai multe informaţii despre fiecare din aceste
lucruri. Dacă aveţi ceva de întrebat, întrebaţi-l pe ofiţerul de la arestul poliţiei.

Cum păstraţi legătura
Pe lângă dreptul de a vorbi cu un avocat sau a anunţa pe cineva despre arestarea
dvs., vi se va permite de obicei să daţi un telefon. Dacă doriţi să daţi un telefon,
cereţi acest lucru poliţiei. De asemenea, puteţi să cereţi ceva de scris şi hârtie. Puteţi
avea permisiunea să primiţi vizitatori, dar ofiţerul de la arest poate respinge o astfel
de cerere.

Celula dvs.
Dacă este posibil, trebuie să staţi singur în celulă. Celula trebuie să fie curată,
călduroasă şi luminată. Aşternutul trebuie să fie curat şi în stare bună. Trebuie să
vi se permită să folosiţi o toaletă şi să vă spălaţi.

Îmbrăcăminte
Dacă vi se reţine îmbrăcămintea, poliţia trebuie să vă dea îmbrăcăminte alternativă.

Mâncare şi băutură
Trebuie să vi se ofere 3 mese pe zi, cu băutură. De asemenea, puteţi să beţi între
mese.

Mişcare
Dacă este posibil, trebuie să vi se permită să ieşiţi în fiecare zi la aer curat.

Dacă nu vă simţiţi bine
Dacă sunteţi bolnav sau aveţi nevoie de medicamente, cereţi să vă consulte un
doctor. Poliţia va chema un doctor, acest lucru fiind gratuit. Puteţi cere să fiţi
consultat de un alt doctor, dar pentru aceasta trebuie să plătiţi. Vi se poate
permite să luaţi propriile medicamente, dar poliţia va trebui mai întâi să ceară
avizul unui doctor. Mai întâi vă poate consulta un infirmier, dar dacă este
necesar, el va cere să vină un doctor.

Cât timp puteţi fi reţinut?
În mod normal puteţi fi reţinut până la 24 de ore fără să fiţi învinuit oficial .
Timpul de reţinere poate fi mai lung, dar numai dacă un comisar şef permite
acest lucru. După 36 de ore, numai un tribunal poate permite să fiţi reţinut mai
mult timp fără să fiţi acuzat. La anumite intervale de timp, un ofiţer de poliţie
superior trebuie să examineze cazul dvs. pentru a stabili dacă trebuie să fiţi
reţinut în continuare. Acest lucru se numeşte analiza cazului. Aveţi dreptul să vă
spuneţi propria opinie despre această decizie, în afară de cazul în care nu sunteţi
într-o stare buna de sănătate.

Când vă chestionează poliţia
•
•
•
•

Camera trebuie să fie curată, călduroasă şi luminată.
Nu sunteţi obligat să staţi în picioare.
Ofiţerii de poliţie trebuie să vă spună numele şi gradul lor.
Trebuie să luaţi câte o pauză la orele normale de masă şi o pauză pentru băut
după aproximativ două ore.
• Trebuie să vi se permită cel puţin 8 ore de odihnă în oricare 24 de ore în care
sunteţi în arest.

Persoane care au nevoie de ajutor

• Dacă sunteţi sub 17 ani sau aveţi deficienţe de înţelegere sau o afecţiune
psihică, trebuie să fie cineva cu dvs. atunci când poliţia îndeplineşte anumite
activităţi . Această persoană se numeşte „însoţitor adult”.
• Însoţitorul adult trebuie să fie cu dvs. când poliţia vă spune ce drepturi aveţi
şi de ce sunteţi reţinut la secţia de poliţie. De asemenea, această persoană
trebuie să fie cu dvs. când poliţia vă citeşte atenţionarea poliţiei. Această
persoană trebuie să fie cu dvs. şi în cazul în care vi se ia un interviu.
• Pe lângă acestea, poliţia poate considera necesar să facă una din activităţile
listate mai jos, în timp ce sunteţi la secţia de poliţie. Însoţitorul adult trebuie
să fie cu dvs. în tot acest timp dacă poliţia îndeplineşte oricare din aceste
activităţi:
• Vă ia un interviu sau vă cere să semnaţi o declaraţie scrisă sau însemnările
poliţiei.
• Face revizuirea cazului dvs.
• Vă scoate mai mult decât îmbrăcămintea exterioară.
• Orice are legătură cu o paradă de identificare .
• Vă învinuieşte oficial de o faptă .

Dacă doriţi, puteţi să vorbiţi în cameră cu avocatul, fără să fie prezent însoţitorul
adult.

Obţinerea unui interpret pentru ajutorul dvs.
Dacă nu vorbiţi sau nu înţelegeţi limba engleză, poliţia va aranja să vină cineva
care vorbeşte limba dvs. pentru a vă ajuta.
Dacă sunteţi surd sau aveţi dificultăţi de vorbire, poliţia va aranja să vină un
interpret pentru a comunica prin semne englezeşti sau în limba engleză, pentru a
vă ajuta.
Când poliţia vă pune întrebări, interpretul face un proces-verbal cu întrebările şi
răspunsurile pe care le daţi, în limba dvs. Veţi avea posibilitatea să verificaţi
aceste însemnări înainte de a le semna ca fiind înregistrări corecte.
Dacă faceţi o declaraţie poliţiei, interpretul va face o copie a acelei declaraţii în
limba dvs. pentru a avea posibilitatea să o verificaţi şi să o semnaţi ca fiind
corectă.

Persoane care nu sunt cetăţeni britanici
Dacă nu sunteţi cetăţean britanic , puteţi să spuneţi poliţiei că doriţi să contactaţi
Reprezentanţa Ambasada sau Consulatul pentru a le comunica unde vă aflaţi şi
de ce sunteţi la secţia de poliţie. De asemenea, personalul acestor instituţii poate
să vă viziteze în mod confidenţial sau să găsească un avocat pentru a vă vedea.

Situaţii speciale
Obţinerea unui avocat care să vă ajute
Există unele situaţii speciale când poliţia poate să vă pună întrebări înainte ca
dvs. să fi vorbit cu un avocat. Informaţiile despre aceste situaţii speciale se
găsesc în Codurile de Practică . Aceasta este cartea în care se reglementează ce
poate şi ce nu poate să facă poliţia în timp ce vă aflaţi la secţia de poliţie. Dacă
doriţi să aflaţi detaliile, acestea se găsesc la paragraful 6.6 al Codului C din
Codurile de Practică .
Există o situaţie specială când poliţia nu vă va lăsa să vorbiţi cu avocatul
consultant pe care l-aţi ales. În acest caz, poliţia trebuie să vă lase să vorbiţi cu
un alt avocat. Dacă doriţi să aflaţi detaliile, acestea se găsesc în Anexa B a
Codului C din Codurile de Practică .

Informând pe cineva că sunteţi la secţia de poliţie
Există unele situaţii speciale când poliţia nu vă va permite să contactaţi pe
nimeni. Informaţiile despre aceste situaţii speciale se găsesc în Codurile de
Practică . Dacă doriţi să aflaţi detaliile, acestea se găsesc în Anexa B a Codului C
din Codurile de Practică .

Testele de alcoolemie
Dacă sunteţi în arest pentru o infracţiune comisă la volan sub influenţa
alcoolului, aveţi dreptul să vorbiţi cu un avocat. Acest drept nu înseamnă că
puteţi să refuzaţi să faceţi la poliţie testele de respiraţie, de sânge sau urină, chiar
dacă nu aţi vorbit înainte cu avocatul.

Vizitatori independenţi ai arestului
Există membri ai comunităţii cărora li se permite accesul neanunţat la secţia de
poliţie. Aceste persoane sunt cunoscute ca vizitatori independenţi ai arestului şi
lucrează pe bază de voluntariat pentru a se asigura că persoanele reţinute sunt
tratate corespunzător şi au acces la drepturi. Dvs. nu aveţi dreptul să vedeţi un
vizitator independent al arestului şi nu puteţi cere ca un vizitator independent al
arestului să vă viziteze. Dacă un vizitator independent al arestului vă vizitează în
timp ce sunteţi în arest, el va acţiona independent de poliţie pentru a verifica
faptul că bunăstarea şi drepturile dvs. au fost protejate. Oricum, nu sunteţi
obligat să vorbiţi cu această persoană dacă nu doriţi.

