
TREBUIE SĂ RĂSPUND LA ÎNTREBĂRILE POLIȚIEI?
Dacă sunteți oprit și interogat de poliție sau dacă poliția vorbește cu dvs. la un protest, aveți dreptul 
să NU răspundeți, cu excepția cazului în care sunteți implicat într-un comportament „antisocial” 
(care provoacă sau poate provoca „hărțuire, alarmă sau suferință”). Nu furnizați informații false 
poliției, deoarece aceasta este o infracțiune. Nu puteți fi percheziționat(ă) sau arestat(ă) doar 
pentru că ați refuzat în mod legal să răspundeți la întrebările poliției.
AM DREPTUL SĂ PROTESTEZ?
Da. Dreptul dvs. de a protesta este protejat de Legea drepturilor omului și poate fi restricționat 
legal de către poliție doar în anumite scopuri specificate (cum ar fi prevenirea infracțiunilor sau 
a tulburărilor) și doar într-un mod proporțional. 
Pentru mai multe informații și îndrumări cu privire la organizarea unui protest, atribuțiile poliției 
de a restricționa sau interzice protestele și drepturile dvs. dacă sunteți arestat(ă), accesați  
libertyhumanrights.org.uk/advice-and-information și selectați subiectul „protest” sau scanați 
codul QR.

Aceste informații erau corecte pe 3 martie 2022.



CE TREBUIE SĂ FAC DACĂ SUNT ARESTAT(Ă)?
Înainte de a vă aresta, poliția ar trebui să vă explice că sunteți arestat și de ce. Dacă sunteți 
arestat, răspundeți „NO COMMENT” la toate întrebările și NU acceptați un avertisment până când 
beneficiați de asistență juridică. Solicitați asistența unui avocat cu experiență în dreptul protestelor 
(vedeți mai jos). Aveți dreptul să:

• anunțați pe cineva despre arestarea dvs.;
• folosiți de un interpret dacă engleza nu este limba dvs. principală;
• fiți însoțiți de un adult adecvat dacă aveți sub 18 ani sau sunteți o persoană vulnerabilă.

NU aveți obligația legală să vă dezvăluiți naționalitatea sau statutul de imigrare atunci când sunteți 
arestat(ă), deși poliția poate verifica acest lucru dacă suspectează că nu sunteți cetățean britanic. 
Pentru îndrumări cu privire la implicațiile arestării la un protest, consultați: jcwi.org.uk/immigration-
advice-for-protestors

AVOCAȚI CARE OFERĂ ASISTENȚĂ JURIDICĂ GRATUITĂ NONSTOP ȘI OBSERVATORI 
JURIDICI:
ITN SOLICITORS 020 3909 8100
HODGE JONES & ALLEN 0844 848 0222
KELLYS 01273 674 898 / 0800 387 463
BPLS @blkprotestlegal / blackprotestlegal@protonmail.com 
GBC @GBCManchester / 07761 911 121 / manchestergbc@riseup.net

COMMONS 020 3865 5403
BINDMANS 020 7305 5638
MTC 07956 308 127


