Lucrătorii și Lucrătoarele Sexuale
din Locuințe, în Scoția
Promoting health and dignity

Fighting for social justice and inclusion

POLIȚIA ȘI
DREPTURILE
DUMNEAVOASTRĂ

Dorim ca toți/toate lucrătorii și
lucrătoarele sexuale care lucrează în
locuințe sau sedii să își înțeleagă
drepturile dacă poliția vine
la ușă fără preaviz.
Acest document oferă
informații despre drepturile
dvs. atunci când negociați
cu poliția scoțiană. Dacă
mergeți în alte părți ale Marii
Britanii, trebuie să știți că
aceste informații nu se aplică
dacă lucrați în Anglia, Țara
Galilor sau Irlanda de Nord.
Aceste sfaturi sunt
valabile pentru toată lumea,
indiferent de naționalitate
sau statutul de imigrant.

FĂRĂ MANDAT
NU SE INTRĂ
Dacă poliția vine la ușa dvs.
neanunțată și nu are mandat,
nu sunteți obligat/ă să o lăsați
să intre. Poliția poate intra
într-o locație fără mandat doar
în caz de urgență, de exemplu,
dacă viața cuiva este în pericol
sau dacă probe prețioase vor
fi distruse.
Dacă poliția încearcă să vă
convingă că are într-adevăr
dreptul să intre fără mandat,
întrebați ofițerii pe ce bază și
notați răspunsul.
Dacă poliția nu are mandat, aveți
dreptul să le închideți ușa în față.
Poliția nu are dreptul să vină la
adresa dvs. în mod repetat dacă
ați spus clar ofițerilor că nu doriți
să vorbiți cu ei. Dacă acest lucru
se întâmplă, faceți o sesizare la
Poliția Scoțiană sau contactați
SCOT-PEP pentru asistență.

NU SUNTEȚI OBLIGAT/Ă
SĂ RĂSPUNDEȚI LA
ÎNTREBĂRILE POLIȚIEI
Nu sunteți obligat/ă să răspundeți
la nicio întrebare pusă de poliție
decât dacă poliția suspectează
că ați comis sau ați fost
martoră la vreo infracțiune.
Refuzați politicos.
Dacă poliția suspectează că ați
comis sau ați fost martoră la
vreo infracțiune întrebați ofițerii
de ce infracțiune vă suspectează
înainte să răspundeți la vreuna
din întrebările lor.
Singurele întrebări la care trebuie
să răspundeți dacă sunteți
suspectată că ați fi săvârșit vreo
infracțiune sau ați fost martor/ă
la vreo infracțiune sunt: numele
dvs., adresa, data și locul nașterii
și cetățenia. Nu sunteți obligat/ă
să mai răspundeți la alte întrebări
care vă sunt adresate de poliție.
Dacă sunteți imigrant/ă, nu
sunteți obligată să răspundeți
la nicio întrebare referitoare la
statutul dvs. de imigrant, în afară
de cetățenie.

NU AU DREPTUL SĂ VĂ
FILMEZE, FOTOGRAFIEZE
SAU SĂ VĂ IA AMPRENTELE

DREPTURI PRIVIND
REȚINEREA

Dacă poliția nu v-a reținut oficial,
nu are niciun drept să vă filmeze
sau să vă fotografieze. Dacă
încearcă, refuzați politicos.
Dacă poliția nu v-a reținut oficial,
nu are dreptul să vă ia amprentele.
Dacă încearcă să facă acest
lucru, refuzați politicos.

PROTEJAȚI-VĂ BUNURILE
Poliția nu vă poate lua bunuri
fără mandat.
Poliția nu are dreptul să se uite
în telefonul dvs. fără mandat.
Nu dați telefonul.

CEREȚI EXPLICAȚII POLIȚIEI
Întotdeauna cereți ofițerilor de
poliție să vă spună numele și
numerele lor de identificare, ar
trebui să vi le furnizeze dacă li
se cere.
Aveți dreptul să filmați ofițerii de
poliție dacă intră în casa dvs. dar
ar trebui să îi informați despre
acest lucru.
Dacă credeți că poliția deține
informații despre dvs., de
exemplu, numărul dvs. de telefon
mobil sau adresa, puteți cere
detalii despre aceste informații
solicitând acest lucru în baza
Legii privind Protejarea Datelor
cu Caracter Personal.

Dacă poliția suspectează că ați
săvârșit o infracțiune, vă poate
reține. Poliția trebuie să vă spună
de ce vă reține și să vă explice
drepturile. Dacă sunteți reținut/ă,
nu sunteți obligat/ă să răspundeți
la nicio întrebare în afară de nume,
adresă, data și locul nașterii
și cetățenia.
Dacă sunteți reținut/ă, aveți
dreptul la un apărător imediat
ce sunteți reținut/ă.
De asemenea, aveți dreptul să
informați o altă persoană despre
reținerea dvs.
Puteți fi reținut/ă maxim 24
de ore. Dacă poliția vrea să vă
rețină mai mult de atât, are
nevoie de permisiune din partea
unui judecător.

Visit our website:

scot-pep.org.uk
Contact us.
Email or phone best.
SCOT-PEP, The Matrix,
62 Newhaven Road
Edinburgh EH6 5QB
voice@scot-pep.org.uk
(+44) 0131 622 7550

