ÎN SITUAȚIA DE URGENȚĂ PE CARE O TRĂIM ACUM ÎN SPANIA
ESTE IMPORTANT SĂ CUNOȘTI DREPTURILE TALE ÎN CAZ CĂ EȘTI REȚINUT

Stare de alarmă în Spania - În Spania, începând cu 15 martie, a fost decretată starea de alarmă cu scopul
de a proteja populația și a face față epidemiei globale de coronavirus. Această situație eventual va dura
câteva săptămâni, însă nu se știe cu exactitate.
Cum mă afectează? - Această situație are consecințe pentru fiecare dintre oamenii care trăiesc în orașele
și satele din Spania. Acum, mai mult ca oricând, ar trebui să aveți întotdeauna la Dvs. documentul de
identificare (DNI,NIE, pașaport, card de reședință, card de solicitare de azil etc.)
Principalul lucru este că nu putem ieși pe străzi sau să ne aflăm pe ele dacă nu este pentru unul dintre
aceste motive justificate: mergeți la farmacie,să cumpărați produse alimentare, tutun, la centru de
sănătate sau spital, la muncă, să retrageți bani la bancă, să plimbați câinele, vă întoarceți acasa ...
Ce se întâmplă dacă sunt pe stradă fără un motiv întemeiat? - Poliția vă poate opri și întreba unde
mergeți și îți vă poate ordona să vă întoarceți la locul de trai, unde dormi sau trăiești (trebuie să fie un
acoperiș). Dacă sunteți pe stradă fără o cauză justificată, puteți fi amendați cu o 100 € și până la 30.000
€.

Ferește-te să te confrunți cu poliția - Este important să nu vă confruntați cu poliția pentru a evita o situație
în care poti fi arestat/ă pentru rezistență, neascultare, tulburare a ordii publice care sunt infracțiuni
importante. Dacă sunteți amendat/ă, dați acordul și veți avea timp să o contestați dacă nu sunteți de
acord sau puteți prezenta o dovadă care invalidează această amendă.

Ce se întâmplă, dacă sunteți arestat? - Este important să știți care sunt drepturile dvs., deoarece acestea
nu dispar:
1. Aveți dreptul la un avocat public dacă nu cunoașteți niciunul. Imediat ce ajungeți la secția de poliție.un
agent de gardă va contacta telefonic avocatul Dvs.fie particular, fie din oficiu.Dacă doriți, facilitați numele
lui pentru al anunța să se prezinte la secția de poliție.
2. Această asistență juridică, în mod excepțional datorită stării actuale de alarmă, poate
fi prin telefon sau videoconferință. Respectând întotdeauna confidențialitatea conversațiilor cu avocatul.
3. Puteți fi dus direct la Judecătorie, în loc de Secția de Poliție. Acolo se poate dispune de mai multe
resurse în aceste circumstanțe excepționale.
4. În niciun caz nu sunteți obligat să depuneți mărturie fără prezența avocatului dumneavoastră. Puteți
păstra tăcerea până când veți avea contact cu avocatul.
5. Dacă asistența unui avocat prin telefon sau videoconferință nu este posibilă, este
obligatoriu să fie prezent fizic la secția de poliție sau în instanță, dar aceștea vor lua măsuri minime de necontagiune în rândul celor care intră în contact.
6. Dacă avocatul dumneavoastră consideră că nu există suficiente garanții de protecție pentru
sănătatea sa se poate întâmpla ca acesta să refuze să ofere asistență și să anunțe Colegiul de Avocați.
7. Dacă avocatul dvs. nu dorește să vă ajute personal, insistați că aveți dreptul să o facă prin
videoconferință sau prin telefon.
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8. Aveți dreptul de a informa un membru al familiei sau o altă persoană pe care doriți, fără întârziere
nejustificată, că sunteți reținut, locul în care vă aflați arestat și tot ce se întâmplă.
9. Dacă sunteți o persoană străină, aveți dreptul de a avea un interpret gratuit dacă nu înțelegeți sau nu
vorbiți bine spaniola. De asemenea, a comunica biroului consular al țării de origine că sunteți arestat/ă.
10. Dacă sunteți surd sau aveți deficiență de auz sau limbaj aveți dreptul de a avea un interpret gratuit.
11. Aveți dreptul de a vi se respecta integritatea fizică și de a nu depune mărturie ( de a nu declara) în
lipsa prezenței avocatul Dvs.
12. Aveți dreptul de a nu vă declara vinovat, de a păstra tăcerea și de a nu răspunde la întrebarile pe
care vi le pun.
13. Odată ce avocatul dvs. a sosit, aveți posibilitatea să nu depuneți mărturie la Secția de Poliție, dacă
preferați să o faceți la Judecătorie. Acest lucru vă va permite să aveți timp pentru a vorbi cu avocatul
Dvs.și acesta vă poate cunoaște și studia cazul. Dvs. decideți dacă veți declara la Secția de Poliție sau la
Judecătorie, iar avocatul dvs. vă poate sfătui ce să faceți.
14. Ai dreptul să vă vedeți/vorbiți cu avocatul în privat înainte de a depune mărturie.
15. Aveți dreptul de a suna cuiva la alegerea Dvs., dar aceasta va fi în prezența unui ofițer de poliție sau o
altă persoană, după cum va spune judecătorul sau procurorul.
16. Dacă aveți răni, sunteți bolnav sau aveți probleme de sănătate, aveți dreptul să fiți
consultat de un medic. Poliția nu vă poate oferi niciun fel de medicament fără să fie autorizat de medicul
respectiv (nici măcar un calmant pentru durerile de cap).

Dacă ești minor? - Dacă eșți minor, se aplică reguli speciale pentru minori. Dar, de asemenea, ai dreptul
să nu mărturisești împotriva ta, să nu te mărturisești vinovat, să fii intervievat în privat cu avocatul și să fii
audiat cât mai repede posibil. Poliția are obligația să comunice părinților tăi, tutorilor legali, la Ministerul
Fiscal și Consulat dacă ești străin.
Cât timp puteți fi reținut? - Poți fi reținut pentru maximum 72 de ore. Expirate acele 72 de ore sau te
eliberează sau te duc în Instanță.
În mod excepțional, aceste 72 de ore pot fi prelungite și se pot adăuga încă 48 de ore. Acest lucru este
posibil doar dacă poliția o solicită într-un mod motivat, iar judecătorul o autorizează, toate în primele 72
de ore. Adică, în cazuri excepționale poți fi reținut pentru un total de 120 de ore.

Ce puteți face dacă drepturile dvs. nu sunt respectate?
Dacă oricare dintre aceste drepturi nu este respectat sau garantat, aveți dreptul să solicitați HABEAS
CORPUS. Când ?
- În orice moment al arestării, puteți solicita „HABEAS CORPUS” spunând polițiștilor.
- Când mărturisești în fața judecătorului explicând tot ce s-a întâmplat și detaliile care
vor permite a ști cine sunt persoanele responsabile.
- Prezentarea unui document la Tribunalul de pază și o scrisoare persoanei însărcinate să-i apere pe
cetățeni de excesele de putere ale Administrației publice în care se va explica tot ce s-a întâmplat și
detaliile care vor ajuta să fie găsite persoanele responsabile.
Poate solicita în numele dvs., partenerul, rudele, reprezentantul legal,
membrii asociației unde sunteți găzduit sau cu care aveți contact.
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