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 حراست کےدوران اپنے حقوق یاد رکھیں
جاتی ہے اور یہ فوجداری کاروائیوں میں معلومات  ضمانت دی حقوق کی آپ کوانگلینڈ اورویلزکےقوانین کےتحت بیان کردہ اس نوٹس میں 

 کےمطابق ہیں۔ EU Directive 2012/13ن قوانینئیورپی سے حوالے حق کے کے

 کیا گیا ہے۔بیان حقوق کا خالصہ  دوران آپ کے میں موجودگی کےسٹیشن پولیس  پر اس صفحے

 مزید معلومات موجود ہیں۔میں  11سے 1پیراگرافس  صفحات کے اگلے

 میں موجود ہیںCode of Practice C  کوڈ آف پریکٹس سی ُمکمل تفصیالت پولیس کے

پولیس سٹیشن  تاکہ وہ آپ کے ،بتائیں پولیس کو  توہو ( کی ضرورت سٹرسول   وکیلآپ کو کسی وکیل ) اگر .1

 ہے۔ میں دستیاب  ُمفتسکے۔ یہ  دوران آپ کی مدد کر کے میں ہونے

میں  ُمفت ۔ یہسے بات کیجئےپولیس  ہیں کہ آپ پولیس سٹیشن میں ہیں تو اگرآپ کسی کو بتانا چاہتے .2

 ہے۔ دستیاب 

 ۔ ان کو کوڈز آف پریکٹس کہا جاتا ہے۔تو اُن کو بتایئےہیں  کو دیکھنا چاہتےپولیس کے قواعد اگرآپ  .3

آپ کو  یا اگرہوں  محسوس کرتے اگرآپ بیمار۔ بتایئے پولیس کو  توہو  اگرآپ کوطبی مدد کی ضرورت .4

 ہے۔ اب میں دستی ُمفت پولیس کو بتائیں۔ طبی مدد توہو چوٹ لگی 

،  تاہمآپ کا کچھ کہنا الزمی نہیں ہے۔  ہیں، تو جاتے سواالت کئے کے شک سے کسی ُجرم اگرآپ کو .5
بعد میں آپ عدالت میں  جس پر نہیں کرتے دوران آپ کسی ایسی بات کا ذکر کے جانے اگرسوال پوچھے

کہی گئی کوئی  ۔  آپ کی طرف سےنقصان پہنچ سکتا ہے دفاع کو آپ کے اس سےتو  انحصار کریں گے
 سکتی ہے۔ پیش کی جا پر طور کے ثبوت بھی بات

 بارے میں وہ سمجھتے جس کے بارے میں بتانا چاہیے اُس ُجرم کے پر پولیس کو آپ کو الزمی طور .6

حراست کیوں  اور یہ بھی کہ آپ کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے اور ہیں کہ آپ نے اُس کا ارتکاب کیا ہے

 میں رکھا گیا ہے۔

اُن دستاویزات اور ریکارڈ تک رسائی کے لیئے یہ الزمی ہے کہ ُوہ آپ یا آپ کے وکیل کو پولیس  .7

مہیا کریں جن میں یہ درج ہو کہ آپ کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے اور کیوں حراست میں رکھا جا رہا 

  رکھے جانے کے بارے میں تفصیالت درج ہوں۔میں جن میں آپ کے پولیس سٹیشن  ہے اور

۔ آپ بعض ہوگا اُس کا انتظام کرنا  پر ، تو پولیس کو الزمی طورومترجم کی ضرورت ہاگرآپ کو  .8

 ہے۔ میں دستیاب  ُمفتہیں۔ یہ  سکتے اودستاویزات کا ترجمہ بھی کر

ہیں یا  رابطہ کرنا چاہتے سفارت خانے یا کونسلیٹ سے اپنے نہیں ہیں اور شہری آپ برطانوی اگر .9

 ہے۔ میں دستیاب  ُمفتیرحراست ہیں، تو پولیس کو بتائیں۔ یہ ہیں کہ آپ ز اُنہیں بتانا چاہتے

 ہیں۔ حراست میں رکھ سکتے پر بتانا چاہیے کہ وہ آپ کو کتنی دیر پولیس کو آپ کو الزمی طور .10

کو عدالتی سماعت وکیل  آپ کے مقدمہ عدالت میں جاتا ہے، تو آپ اور اور آپ پر الزام عائد کیا جاتا ہے اگر .11

 دیکھنے کا حق حاصل ہوگا۔ ثبوت پاس موجود  ہ کےاستغاث پیشتر سے

 بارے میں پُریقین نہیں ہیں، تو پولیس کسٹڈی افسر کو بتائیں کسی کے میں سےحقوق آپ ان  اگر

 

                                      
 

کا کیسے خیال آپ  اور کہ پولیس کو آپ کےساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے لئے اس بارے میں مزید معلومات کے

 صفحات دیکھیں بعد کے کے رکھنا چاہیے، خالصے
 

 سے قابل عمل ہے۔ 2019اگست   21نوٹس آف رائٹس اینڈ اینٹائٹلمنٹس کا یہ ورژن 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:en:PDF


2 

 پڑھ لیں۔ یہ پولیس سٹیشن میں ہونے انہیں سکے ہو یجلد جتنی معلومات کو اپنے پاس رکھیں اور نکرم ا برائے
 ۔ریں گیمدد ک کرنے میں آپ کی دوران فیصلے کے

 کی خدمات حاصل کرنا( سولِسٹر) کسی وکیل لیے آپ کی مدد کے 1

  مشورہ دے سکتا ہے۔ آپ کو اور بارے میں آپ کی مدد کرسکتا ہے قانون کےوکیل  ایک 

  کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے لیے کے بات کرنے سے وکیلکسی 
 کیا ہے۔کام غلط  کوئی

 کہ کیا آپکو  پوچھنا چاہیے آپ سے پر ی افسر )کسٹڈی افسر( کو الزمی طورپولیس حراست
 ہے۔ میں دستیاب  ُمفتقانونی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ 

 کسی بھی وقت، دن یا رات، پولیس سٹیشن میں آپ کی موجودگی کے پر پولیس کو الزمی طور 
 بات کرنے دینا چاہیے۔ سےوکیل دوران آپ کو 

  اس وقت تک سواالت  پر تو پولیس کو عام طور ئےکہتےہیںقانونی مشورےکےلاگرآپ
سے ملنے کا موقع نہیں مل جاتا۔ وکیل کی اجازت نہیں ہوتی جب تک آپ کو کسی  پوچھنے

کمرے میں آپ وکیل  ایکہیں کہ  سکتے ہآپ کہ تو سواالت پوچھتی ہے جب پولیس آپ سے
 ساتھ موجود ہو۔ کے

 بعد اپنا ارادہ  لیکن اس کے نونی مشورہ نہیں چاہیےہیں کہ آپ کو قا اگرآپ پولیس کو بتاتے
 لیے کے رابطے سےوکیل کسی  کو بتائیں جو حراستی افسر پولیس کے ہیں تو لیتے تبدیل کر

 آپ کی مدد کرے گا۔

 سےوکیل آپ کو  پولیس سٹیشن پررابطہ نہیں کرتا، یا اگر نہیں آتا یا آپ سےوکیل کوئی  اگر 
 .کہیں لیے کے دوبارہ رابطہ کرنے پولیس کو ان سے توہو  دوبارہ بات کرنے کی ضرورت 

 مدد: قانونی مفت لیے کے معامالت کے نوعیت سنگین غیر  کچھ

  کریمنل ڈیفنس مفت قانونی مشورہ  ُکچھ مقدمات میں، نوعیت کےمعامالت والے غیر سنگین
ن مشیرا سند یافتہ کے  Criminal Defence Service (CDS) Directسروس ڈائریکٹ 

 حاالت میں مخصوصماسوائے ُکچھ  ہے ہوتا کی طرف سے ٹیلی فون پر مشورے تک محدود
 کو پولیس سٹیشن آنا چاہیے، جیسا کہ: وکیلجب کسی 

 بارے میں سواالت پوچھنا چاہتی ہے یا کسی آنکھوں  کسی ُجرم کے پولیس آپ سے
 گواہ کےشناختی طریقہ کار پر عمل درآمد کرتی ہے۔ والے دیکھنے

 ُوہ " مالحظہ کیجئے۔ وکی طرف سےمدد کی ضرورت ہ ساتھی' مناسب بالغ'کسی  آپ کو
 "۔ہو لوگ جنہیں مدد کی ضرورت 

 یانہ ہوں قابل  کے آپ ٹیلی فون پر بات چیت کرنے ، 

 ۔ہوں عائد کرتےنوعیت کی بدسلوکی کا الزام  سنگین آپ پولیس کی طرف سے 

 جانے دئیے پر فون ٹیلی سے طرف کی CDS DIRECT ڈائریکٹ ایس ڈی سی مدد قانونی مفت جب

 ہے: ہوتی نہیں محدود تک مشورے قانونی مفت والے

 وہ لیگل  اگر ہیں اور سکتے ہکہ لیے کے بات کرنے سے وکیلکسی  آپ اپنی جان پہچان کے
کو وکیل آپ کسی  گی۔ اگر آپ کو ادائیگی نہیں کرنا ہو لیے اس کے ہوں تو ایڈ پرکام کرتے

پر  رابطہ نہیں کیا جاسکتا تو آپ ڈیوٹی سے وکیل کی جان پہچان والےنہیں جانتے یا آپ 
 ہے۔ ُمفتہیں۔ یہ  سکتے بات کر سےوکیل  حاضر

 ۔کوئی تعلق نہیں ہوتا کا پولیس سےوکیل  پر حاضر ڈیوٹی 
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 لیے: کے کرنے بندوبست کا مشورے قانونی مفت

  کال سنٹروکیل پولیس ڈیفنسDefence Solicitor Call Centre (DSCC)  سے رابطہ
گا، یا تو سی ڈی ایس ڈائریکٹ کی  کا بندوبست کرے قانونی مشورہ دینے DSCCکرے گی۔  

پر  یا ڈیوٹی، وآپ نے کہا ہ لیے جس کے کی طرف سےوکیل کسی ایسے یا طرف سے، 
 کی طرف سے۔وکیل  حاضر

  اہم جو مفت قانونی مشورہ فر ،سی ڈی ایس ڈائریکٹ آزاد خدمات ہیں اور سیڈی ایس سی
 ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پولیس کے ان کاُ  ہیں اور ذمہ دار کے کرنے کا انتظام کرنے

 ہیں: چاہتے کرنا ادائیگی خود لیے کے ےمشور قانونی آپ اگر

 ہیں۔ سکتے ئےادائیگی کریل کے تمام مقدمات میں قانونی مشورے آپ چاہیں تو اگر 

 ف سے ٹیلی فون پرمشورے تک محدود جب مفت قانونی مشورہ سی ڈی ایس ڈائریکٹ کی طر
 ساتھ ٹیلی فون پربات چیت کر کے وکیلکسی  اپنی پسند کےاگر چاہیں تو ہو تو آپ تب بھی 

 وہ گی اور ادائیگی لیگل ایڈ کی طرف سے نہیں کی جائے لیے کے اسلیکن  ،ہیں  سکتے
کی آپ  DSCC ہیں۔  ڈی ایس سی سی سکتے ہے کہئلی کے آپ کو ادائیگی کرنے وکیل

 ۔کریں گےرابطہ  سے وکیلاپنے  آپ کے جانب سے

  گی یا  ہو جو یا تو فون پر ،کر سکتے ہیںعلیحدگی میں بات ساتھ  کے وکیل اپنی پسند کےآپ
 ہیں۔ سکتےبھی آ  پولیس سٹیشن  لیے کے ملنے وہ آپ سے

 ی پولیس اس کے باوجود ڈی ایس س سکتا تو سے رابطہ نہیں کیا جا وکیل اگرآپ کی پسند کے
مفت قانونی  لیے کی طرف سےآپ کے وکیل پر حاضر رابطہ کرے گی تاکہ ڈیوٹی سی سے

 سکے۔ مشورے کا بندوبست کیا جا

 ہیںمیں  کسی کو بتانا کہ آپ پولیس سٹیشن .2

 یہ جاننے کی  رابطہ کرے جس کو شخص سے سکتےہیں کہ وہ کسی ایسے ہآپ پولیس کو کہ
 ہے۔ میں دستیاب  فتمُ ہیں۔ یہ میں آپ پولیس سٹیشن کہ ہو ضرورت 

  رابطہ کریں گے۔ کسی سے لیے آپ کے ،جلد ہوسکاجتنی  وہ 

 کے حوالے سے ےندیکھکوڈز آف پریکٹس کو  .3

 کہ آپ کی پولیس سٹیشن میں موجود گی کے آپ کو بتائیں گے کوڈز آف پریکٹس وہ قوانین ہیں جو 
ہ حقوق بھی شامل ہیں جن کا اُن میں وُ  سکتی ہے۔ کیا نہیں کر اور سکتی ہے دوران پولیس کیا کر

 خالصہ اس نوٹس میں دیا گیا ہے۔ 

  ہو تاخیر میں پولیس کو یہ جاننے سے اگراسپولیس آپ کو کوڈز آف پریکٹس پڑھنے دے گی لیکن 
 ۔ایسا نہیں کرسکتےآپ تو کہ کیا آپ نے قانون کو توڑا ہے۔

 سے بات کریں رحراستی افس ہیں، تو پولیس کے اگرآپ کوڈز آف پریکٹس پڑھنا چاہتے 

 طبی مدد حاصل کرنا  تو ہوں یا زخمی  آپ بیمار اگر .4

 پولیس کو بتائیں۔ وہ کسی  توہو  کسی دوا کی ضرورت آپ کو یا  ہوں محسوس کرتے آپ بیمار اگر
 ۔ہے میں دستیاب یہ ُمفت اور کو ُبالئیں گے کسی طبی ماہریا  ،یا نرس کو ڈاکٹر

 سکتی ہے لیکن پولیس کو پہلے اس کا معائنہ کرنا ہوگا۔  ی جاکی اجازت د آپ کو اپنی ذاتی دوا لینے
 پولیس کسی ڈاکٹر لیکن اگر آپ کو ضرورت ہو توگی،  دیکھے ایک نرس آپ کو پہلے پر عام طور

 ہیں لیکن آپ کو اس کے سکتے ہبھی کہ لیے کے بالنے کو ڈاکٹر ۔ آپ کسی اور گی کو بھی بالئے
 ادائیگی کرنا ہوگی۔ لیے
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 ے کا حقخاموش رہن .5

الزمی نہیں کہ آپ جواب  لئے ہیں، تو آپکے جاتے بارے میں سواالت پوچھے ُجرم کے مشکوک  آپ سے اگر
 میں کچھ کہیں۔

جن پربعد میں آپ عدالت میں بھروسہ کریں  جوابات میں کچھ نہیں کہتے سواالت کے آپ ایسے تاہم، اگر
 نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دفاع کو آپ کے گےتو اس سے

 سکتا ہے۔ پیش کیا جا پر طور کے ثبوت ھی کہیں گے، اُس کوآپ جو ب

یہ  اور پرشک کیا گیا ہےبارے میں جاننا جس کےارتکاب کا آپ  اُس ُجرم کے .6

 حراست میں رکھا گیا ہے۔ اور کیا گیا ہے جاننا کہ آپ کو کیوں گرفتار

 کے بارے میں وہ  جس پولیس کو آپ کو الزمی طورپراُس ُجرم کی نوعیت کےبارے میں بتانا چاہیے
ہیں کہ آپ نے اس کا ارتکاب کیا ہے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اُن کےخیال میں اس کا  سمجھتے

 ارتکاب کب اور کہاں کیا گیا۔

 ہیں کہ آپ نے ُجرم کا ارتکاب کیا  کہ وہ کیوں سمجھتے بتانا چاہیے پر پولیس کو آپ کو الزمی طور
 ہ اُنہیں آپ کو گرفتار کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ ہیں ک اور جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہے

  کیوں یقین رکھتے کہ وہ اس بات پر پولیس کو آپ کو الزمی طورپر بتانا چاہیے میںپولیس اسٹیشن 
 ہیں کہ آپ کو گرفتار کرنے کی ضرورت تھی۔

 امر کے بارے میں سواالت پوچھے جائیں، پولیس کو اس کسی ُجرم کے کہ آپ سے اس سے پیشتر 
اُن کے  معلومات مہیا کرنی چاہیں کہ  مناسبپر  کو الزمی طور وکیل رے میں آپ کو اور آپ کےبا

جب پولیس کی ماسوائے اُن حاالت میں  سکیں، ہے، تاکہ آپ اپنا دفاع کرکیا آپ نے کیا  خیال میں
 تفتیش کو نقصان پہنچتا ہو۔

 ولیس سمجھتی ہے کہ آپ نے بارے میں پ جن کے ایسے الزامات پر الگو ہوتا ہے یہ کسی دیگر
 اُن کا ارتکاب کیا ہے۔

 بارے میں ریکارڈ دیکھنا حراست کے اوری آپ کی گرفتار .7

  کے  پولیسدرج ذیل کی تکمیل حراست میں رکھا جاتا ہے، تومیں جب آپ کو کسی پولیس اسٹیشن
 :ہے ہوتیالزمی  لیئے

 درج  بارے میں ت کےضرور کی وجہ اور کرنے آپ کی حراست کےریکارڈ میں آپ کو گرفتار

 ہیں کہ آپ کو زیرحراست رکھا جائے۔ سمجھتے بھی کہ ُوہ کیوں اور یہ کریں

 کرے گا۔ کو یہ ریکارڈ دیکھنے دے۔ اس کا انتظام پولیس کسٹڈی افسر وکیل آپ کے آپ کو اور 

   کہ آپ نے اُن کا  ہوگا جن کےبارے میں پولیس سمجھتی ہے بھی الگو ایسے جرائم پریہ دیگر
 اب کیا ہے۔ارتک

 چاہیے دالنا مواد تک رسائی اُن دستاویزات اور کو وکیل آپ کے آپ کو اور پر پولیس کو الزمی طور 

 ہے۔ یالزم لئے کے چیلنج کرنے پر طور جواز کو مؤثر حراست کے جو آپ کی گرفتاری اور
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بعض دستاویزات کا  اور کسی ُمترجم کو بالنا لیے آپ کی مدد کے .8
 ترجمہ کروانا

 شخص کا انتظام  لیے کسی ایسے پولیس آپ کی مدد کے یا سمجھتے تو انگریزی نہیں بولتے آپ اگر
 ہے۔ میں دستیاب یہ ُمفت کرے گی جو آپ کی زبان بولتا ہو۔

 ہیں، تو پولیس آپ کی مدد کے میں مشکل محسوس کرتے اگرآپ سماعت سےمحروم ہیں یا بولنے 
گی۔  ُمترجم کا انتظام کرے ینگویج( کےانگریزی کےاشاروں کی برطانوی ُزبان )برطانوی سائن ل لیے

 ہے۔ میں دستیاب  یہ ُمفت

 مترجم کا انتظام کرے  لئے کے اگرآپ انگریزی بول یا سمجھ نہیں سکتے، تو پولیس آپ کو یہ بتانے
جب الت میں الزمی ہے ااس کا کیا جانا اُن تمام حکیوں حراست میں رکھ رہے ہیں۔  گی کہ وہ آپ کو

 کو حراست میں رکھنے کا فیصلہ کرتی ہے۔پولیس آپ 

 کسی بھی ُجرم کا الزام عائد کئے آپ پر بعد اور کے فیصلے آپ کو حراست میں رکھنے کے ہر 
آپ کی اپنی ُزبان میں درج کی گئی تفصیالت کا  آپ کو پر بعد، پولیس کو الزمی طور کے جانے

کس ُجرم کا الزام  آپ پر اور ارہا ہےکہ آپ کو حراست میں کیوں رکھا ج ریکارڈ مہیا کرنا چاہیے
 درج ذیلہوں جو  ایسا نہ کرنے کی کوئی خصوصی وجوہات موجود کہ عائد کیا گیا ہے، جب تک

 ہیں:

 ریکارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں  لئے اگرآپ یہ فیصلہ کرتےہیں کہ آپ کو اپنے دفاع کے
اپنا  پولیس سے کو آپ اور رہا ہے ہیں کہ کیا ہو پر سمجھتے کیونکہ آپ مکمل طور ہے

پولیس  اور نتائیج کی مکمل سمجھ ہے کے ہونے دستبردار حق سے کے ریکارڈ حاصل کرنے
ئے کہا ہے۔ یل کے مدد لینے سے وکیلآپ کو کسی  لئے میں آپ کی مدد کے نے فیصلہ کرنے

 دینا الزمی ہے۔ پر اپنی رضامندی تحریری طور کاعالوہ آپ  اس کے

  زبانی ترجمہ یا خالصہ آپ  جائےکسی ُمترجم کی طرف سےبکی ترجمہ  یتحریراگرکسی
کہ کیا ہورہا  وںہ سمجھتے پر آپ مکمل طور اورہو دفاع کی غرض سے کافی  اپنے کیلئے

 کی اجازت دے۔ افسر)کسٹڈی افسر( اس حراستی ۔  یہ بھی ضروری ہے کہ ہے

 ارڈنگ نہیں ریک سماعتیپولیس اہلکار اُس کی  اور جب پولیس آپ سےسواالت پوچھتی ہے
جوابات کا ایک ریکارڈ  سواالت اور گئے ُمترجم آپ کی اپنی زبان میں پوچھے کرتے، تو

آپ اس کا معائنہ  پیشتر سے پر اس پردستخط کرنے گا۔  ایک درست ریکارڈ کے طور رکھے
 کرسکیں گے۔

 نی زبان میں ہیں، تو ُمترجم اس بیان کی ایک نقل آپ کی اپ آپ پولیس کو کوئی بیان دینا چاہتے اگر
اس کی درستگی کی  سکیں اور کہ آپ اس کا معائنہ کر گی تا ہو لیے تیار کرے گا جو آپ کے

 اس پر دستخط کریں۔ لیے تصدیق کے

  آپ کو اس نوٹس کا ترجمہ حاصل کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ اگر ترجمہ دستیاب نہیں ہے، تو آپ

 کے کی جانی چاہیں اور کسی نامناسب تاخیرذریعے معلومات مہیا  پر کسی مترجم کے کو الزمی طور

 ترجمہ مہیا کیا جانا چاہیے۔ بغیر

 اپنے سفارت خانےیا کونسلیٹ سےرابطہ کرنا  .9

ہائی کمیشن، سفارت خانہ یا  ہیں کہ آپ اپنے سکتے نہیں ہیں تو آپ پولیس کو بتا شہری اگرآپ برطانوی
کیوں  میںپولیس سٹیشن  کہ انہیں بتا سکیں کہ آپ کہاں پر ہیں اور تا ،ہیں رابطہ کرنا چاہتے سے کونسلیٹ

کا  وکیلکسی  لیے آپ سے ملنے کے ہیں اور سکتے علیحدگی میں مالقات کر ہیں۔  وہ بھی آپ سے
 ہیں۔ سکتے بندوبست کر
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 آپ کو کتنی دیرتک روکا جاسکتا ہے؟ .10

 سکتا  حراست میں رکھا جا لیے تک کے گھنٹے 24 کوئی الزام عائد کئے بغیر پر آپ کو عام طور
اُن جرائم کے سلسلے میں جب لیکن صرف  ہوسکتا ہے اس سے لمبی مدت کے لیئے بھی ہے۔ یہ
اورکوئی پولیس ُسپرنٹنڈنٹ  مقدمہ چالیا جا سکتا ہوکے ساتھ کراؤن کورٹ میں جج اورجیوری ایک 

عدالت ہی پولیس کو  بعد صرف کوئی کے گھنٹے 36۔  ہوں کی اجازت دیتے نےکریا عدالت ایسا 
 مزید وقت دے سکتی ہے۔   لیے کے حراست میں رکھنے آپکو الزام عائد کئےُجرم کا  بغیر

  کہ کیا آپ کو اب بھی پولیس  لیے کے کو یہ دیکھنے پولیس افسر ایک سینئربعض اوقات
گی ۔ اس کو  ڈالنا ہو نظر پرمعاملے  آپ کے پر الزمی طور سٹیشن میں رکھا جانا چاہیے

ماسوائے ۔ ہوتا ہے۔ افسر ریویو افسرنظر ثانی کرنے وواال  اور رثانی )ریویو( کہا جاتا ہےنظ
 کے کہ آپ اس فیصلے ، آپ کو حق حاصل ہےںمند حالت میں نہ ہو جب آپ صحتاُس وقت 
 کے بتانے یا ٹیلی ویژن لنک پر پر ذاتی طور کو افسر یا ریویو پر تحریری طور بارے میں

 کے اس فیصلے بھی آپ کی جانب سے کو وکیل ا اظہار کریں۔ آپ کےاپنی رائے ک ذریعے
 کا حق حاصل ہے۔ دینے بارے میں اپنی رائے

 اس کی وجہ بتائی جانی چاہیے پر آپ کو الزمی طور آپ کو رہا نہیں کرتا ، تو افسر ریویو اگر 

 ہیے۔ریکارڈ )کسٹڈی ریکارڈ( میں کیا جانا چا وجہ کا اندراج آپ کی حراست کےاس  اور

 آپ آپ کو الزمی طورپر رہا کیا جانا چاہیے۔  اگرپولیس  تو اگرآپ کی حراست ضروری نہیں ہے

 یا ضمانت کےنہے، تو آپ کو ضمانت پر یچاہتُجرم کی تفتیش جاری رکھنا بتاتی ہےکہ وہ  کو

 لئے کے یہ بتانے آپ کو رہا کیا جاتا ہے، تو اگرآپ کوضمانت پر سکتا ہے۔ رہا کیا جا بغیر

پولیس اسٹیشن واپس  پر الزمی طور کہ آپ کو ایک تحریری نوٹس دیا جانا چاہیے پر زمی طورال

آپ کی ضمانت پر  سکتا ہے ہو جو میں بتایا جانا چاہیے بارے کسی شرائط کے آپ کو آنا ہوگا اور

 ہوتی ہوں۔ الگو

 وہ دینا چاہتی عدالت کو درخواست لئے جب پولیس آپ کی حراست میں توسیع کے: 

 ایک ٹیلی  جس کے لیئے عدالت میں الیا جانا چاہیےکے لیئے آپ کو سماعت یہ الزمی ہے کہ  تو
وہ  ُسن سکیں اور دیکھ اور ویژن لنک سیٹ اپ نہ کیا گیا ہو، تاکہ آپ عدالت میں موجود افراد کو

 ُسن سکیں۔ بھی آپ کو دیکھ اور

 اس کوموزوں نہیں  فسرٹیلی ویژن لنک تب تک سیٹ اپ نہیں کیا جاسکتا جب تک کسٹڈی ا
آپ نے اپنی  میں بتایا نہ ہو اور بارے استعمال کے اس کے آپ کو نے سمجھتا، کسی سولیسٹر

 رضامندی نہ دی ہو۔

 بارے  کے ثبوت پر اُن معلومات کی ایک نقل دی جانی چاہیے، جو عدالت کو آپ کو الزمی طور
 وں حراست میں رکھنا چاہتی ہے۔بارے میں بتاتی ہیں کہ پولیس آپ کو کیامر کے اس  میں اور

 اپنے ساتھ کوئی وکیل رکھنے کا حق حاصل ہے۔ اپنی سماعت کیلئے آپ کو عدالت میں 

  ہوعدالت یہ سمجھتی  جبدی جائےگی صرف تب مسلسل حراست کی اجازت  کیپولیس کو آپ 
 ساتھ اور کوئی وقت ضائع مقدمے کی احتیاط کے یہ کہ پولیس آپ کے اور کہ یہ ضروری ہے

 رہی ہے۔ تفتیش کر بغیر کئے

 پولیس  آپ پر ، تووںموجود ہ شواہدکافی  لئے کے پاس آپ کو عدالت میں بھیجنے پولیس کے اگر

 عدالت میں حاضر ہونے لئے سکتا ہے، یا بذریعہ ڈاک آپ کو مقدمے کے عائد کیا جا ُجرم اسٹیشن میں 

 سکتا ہے۔ عائد کیا جا ُجرم آپ پر ہوئے کہتے لئے کے

 کا مقدمہ عدالت میں جاتا ہے تو شہادت تک رسائی  اگرآپ .11

 خالف  کو آپ کے وکیل آپ کے آپ اور یہ الزمی ہے کہاگرآپ پرُجرم عائد کیا جاتا ہے، تو

کےجو دفاع میں آپ کی ثبوت کو دیکھنے کی اجازت دی جانی چاہیے، بمع اُس شواہد موجود 
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پیشتر کیا جانا چاہیے۔ پولیس اور  ےہو۔ ایسا الزمی طور پر مقدمہ شروع ہونے س امدد کرسکت

لقہ دستاویزات اور اور متع کوالزمی طورپراس کا انتظام کرنا چاہیےکراؤن پراسیکیوشن سروس 

مواد تک رسائی ُمہیا کرنی چاہیے۔
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آپ کو علم ہونا باتیں جن کا  بارے میں دیگر کے ہونےمیں پولیس سٹیشن 

 چاہیے

 کیسی دیکھ بھال کی جانی چاہیے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے اور آپ کے

دوران آپ کس بات کی توقع  کے جانے کہ پولیس سٹیشن میں رکھے ہیں میں بتاتے بارے امر کے نوٹس آپ کو اسیہ 

میں اس بارے میں ایک فہرست  انلیے کہیں۔   کے لیے، کوڈزآف پریکٹس دیکھنے کے ہیں۔ مزید جاننے رکھ سکتے

آپ  بارے میں مزید معلومات کہاں سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اگر ایک کے ہرمیں سے  امورکہ ان  بھی شامل ہے

 پولیس کسٹڈی افسر سے پوچھیں۔ تو ہوںپوچھنا چاہتے کوئی سواالت 

 ہووہ لوگ جنہیں مدد کی ضرورت 

 کی  آپ کو سیکھنے اگر پر طور مثال کے، کے کومسائل ہوںیا اگرآپ  سے کم ہے سال 18اگرآپ کی عمر
آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ  پولیس کی  تو ،ہوں ذہنی صحت کےمسائل کو اگر آپہیں یا  مشکالت درپیش

 ۔ اس شخص کو آپ کا  "مناسب بالغشخص موجود ہو ئیمخصوص کاروائیوں کے دوران آپ کے ساتھ کو
 گی۔ کی ایک نقل مہیا کی جائے معلومات اناوراُس کو  " کہا جاتا ہےساتھی

 اوروہ آپ کے ُمفادات کا  رہا ہے گا کہ کیا واقع ہو میں آپ کی مدد کرے جھنےیہ سم ساتھی آپ کا مناسب بالغ
حقوق  جب پولیس آپ کو آپ کے چاہیے / ہونی ساتھ ہونا آپ کے پر س وقت الزمی طوراُ  خیال رکھےگا۔ وہ

قت س کو اس ورہا ہے۔ اُ  کیوں رکھا جا میںکہ آپ کو پولیس سٹیشن  یہ بتاتی ہے اور کےبارے میں بتاتی ہے
یا کرسناپڑھ  )کاشن( بیان یانتباہ کی طرف سے آپ کوجب پولیس  آپ کے ساتھ ہونا چاہیے پر بھی الزمی طور

 ہے۔ جاتا

  سکتا ہے۔ ہکہ لیے کے وکیلکسی  بھی آپ کی جانب سےساتھی آپ کا مناسب بالغ 

 بات چیت کرسے  وکیلبغیر بھی اپنے  کےساتھی کی موجودگی آپ چاہیں تو کمرے میں مناسب بالغ  اگر 
 ہیں۔ سکتے

 کرنےاقدام کوئی  دوران پولیس کو مندرجہ ذیل میں سے آپ کی پولیس سٹیشن میں موجودگی کےکہ  ہوسکتا ہے 
جب تک کوئی خاص تو کرتی ہے  اقدامکوئی  پولیس مندرجہ ذیل میں سے اگرکی بھی ضرورت پیش آئے۔ 

 ۔ ،ساتھ ہونا چاہیے تمام اوقات میں آپ کے پر کو الزمی طورساتھی مناسب بالغ  ، آپ کےںوجوہات نہ ہو

 کہتی  لیے کے دستخط کرنے پر کے کاغذاتیا پولیس انات یا آپ کو تحریری بی آپ کا انٹرویو کرتی ہے

 ہے۔

 ہے۔ اُتارتی زیادہ کوئی کپڑے بیرونی لباس سے آپ کے لیے آپ کی تالشی کے 

 نمونہ لیتی ہے۔ یا کوئی اور نشانات، تصویر، ڈی این اے آپ کی انگلیوں کے 

 متعلق کوئی بھی کام سرانجام دیتی ہے۔ سے گواہ کی شناخت کے طریقہ کار 

 لئے کہ کیا آپ کو مزید وقت کے مقدمے کی نظرثانی کرتی ہے آپ کے لئے کے جب پولیس یہ دیکھنے 
دستیاب  پریا فون  پر ذاتی طورآپ کی مدد کیلئےکو ساتھی مناسب بالغ زیرحراست رکھا جانا چاہیے، تب آپ کے

 کا موقع دیا جانا چاہیے۔ ہونے

  اس وقت حاضرہونا  تو وہ بھیہو دستیاب  ساتھی اگرآپ کا مناسب بالغجب پولیس آپ پر ُجرم عائد کرے تو
 چاہیے 

 وقت کی تفصیالت حاصل کرنا آپ کی موجودگی کےمیں پولیس سٹیشن 

  ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اسے حراستی  بات کو دوران ہونے والی ہر آپ کی موجودگی کےمیں پولیس سٹیشن
 ریکارڈ کہا جاتا ہے۔
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  حراستی ساتھی کوئی مناسب بالغ  کایا آپ  وکیلآپ، آپ کا  ہیں، توسے فارغ ہوتے جب آپ پولیس سٹیشن
 ممکن ہو یجلد یجتن ہیں۔  پولیس کو سکتے ہکہ لیے کےحاصل کرنے ریکارڈ )کسٹڈی ریکارڈ( کی ایک نقل 

 دینا الزم ہے۔ نقلی ریکارڈ کی کسٹڈ آپ کو آپ کے سکے

  سکتے طلب کر اپنےکسٹڈی ریکارڈ کی نقل سےپولیس ماہ تک  12بعد  کےسے فارغ ہونے آپ پولیس سٹیشن 
 .ہیں

 رابطے میں رہنا

  پر ساتھ ساتھ عام طور کے بارے میں بتانے گرفتاری کے اپنیکسی شخص کو  اور بات کرنے سے وکیلکسی 
 گی۔ کی اجازت بھی دی جائے نےآپ کو ایک ٹیلی فون کال کر

 ۔درخواست کیجئے ہیں تو پولیس سے  آپ ایک فون کال کرنا چاہتے اگر 

 ہیں۔ سکتے بھی طلب کرکاغذ  آپ ایک قلم اور 

 سکتا ہے۔ انکار کر سے اس کی اجازت دینے ہیں لیکن کسٹڈی افسر مل سکتے آپ مالقاتیوں سے 

 )سیل( ا کمرہآپ ک

 سیل( میں رکھا جانا چاہیے۔کمرےے آپ کو اپن تو ممکن ہو اگر( 

 چاہیے۔ا ہونروشن  یہ صاف، گرم اور 

 میں ہونا چاہیے۔مناسب حالت  آپ کا بستر صاف اور 

  کی اجازت دی جانی چاہیے۔ دھونےہاتھ ُمنہ  استعمال کرنےاور ٹوئیلٹ کاآپ کو  ہے کہ الزمییہ 
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 یتاذ یسک ہقلعتم ےس دوبہب و حالف روا تحص ناظفح ، تحص ینپا پآ ایک ہک ےئہاچ اناج اھچوپ ےس پآ ہک ےہ یرورض ہی •

 ےک ،ںوہ یتکس وہ ثعاب اک شیوشت ےئیل ےک پآ ای ںوہ یتکس وہ زادنا رثا رپ پآ نارود ےک ےنھکر ںیم تسارح وک پآ وج تایرورض

 ۔ںیہ ےتہاچ انرک تاب ںیم یگدحیلع ھتاس ےک درف ےک ےلمع ےلاو ےنھکر ںیم لیوحت ینعی فاٹس یڈڈسک ںیم ےراب

 پآ رگا ۔یگ ےرک تسبودنب اک یمہارف یک تاعونصم یلاو ےناج یھجمس یرورض ےئل ےک ےنرک اروپ وک تایرورض یک پآ سیلوپ •

 ۔(تروع ای درم ینعی) ںوہ ےتھکر قلعتم ےس سنج یک یہ پآ ہو ںیرک تاب ہی پآ ےس صخش سج وت ںیہاچ

 ےک لیوحت وک پآ ایک ہک ےئہاچ اناج اھچوپ ےس پآ ہک ےہ یرورض ہی وت ،ںیہ نوتاخ  یک رمع ہدایز ےس سا ای لاس 18 پآ رگا •

 :ےئہاچ اناج ایاتب لیذ جرد وک پآ روا ےہ یتکسوہ ترورض یک سا ای ےہ ترورض یک زیچ یسک یک یراوہام نارود

 ۔یگ ںیئاج یک مہارف تفم تاعونصم ~

 روا ؛یگ ںوہ بایتسد تاعونصم دیزم ےئیل ےک ےنلدب ~

  ۔ےہ اتکس وہ نکمم ہی ےس یدنماضر  یک رسفا یلیوحت وت ںیہاچ انرک مہارف ناماس اسیارپ چرخ ےنپا تسود ای ہناخ لہا ےک پآ رگا ~

 ھکید یک پآ تروع کیا ںیم نشیٹسا سیلوپ ہک اگ ےئانب ینیقی وک تاب سا رسفا یلیوحت وت ںیہ یکڑل یک رمع مک ےس لاس 18 پآ رگا •

 ۔وہ بایتسد ےئیل ےک ےنھچوپ ںیم ےراب ےک تاعونصم یک یراوہام روا تایرورض یتاذ یک پآ ےس پآ روا ےنرک لاھب

 21  تسگا 2019

 

 کپڑے

 ۔ پولیس آپ کومتبادل کپڑے فراہم کرےہ کہے  یہ الزمی ہیں، تو جاتے ےیئل لے کپڑے آپ سے اپنے اگرآپ کے

 پینا کھانا اور

ے۔ آپ کھانوں کےدرمیان ئدفعہ مشروبات کےساتھ کھانےکی پیشکش کی جانی چاہی 3آپ کو الزمی طورپردن میں 

 ہیں۔ سکتے بھی مشروبات لے

 ورزش

 یے۔کی اجازت دی جانی چاہ جانے باہر لیے آپ کو روزانہ تازہ ہوا کے تو ممکن ہو اگر

 جب پولیس آپ سےسوال پوچھتی ہے

 کمرہ صاف، گرم اورروشن ہونا چاہیے۔ 

 آپ کا کھڑا ہونا الزمی نہیں ہونا چاہیے۔ 

 ۔بتائیںآپ کو اپنے نام اورعہدے چاہئے کہ  پولیس افسران کو 
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 یےل بعد مشروبات کے تقریباً دو گھنٹوں کے چاہیے اور وقفہ دیا جانا اوقات پر معمول کے کے آپ کو کھانے 
 وقفہ دیا جانا چاہیے۔

 آرام کا وقت دیا جانا چاہیے۔ لیے گھنٹوں کے 8کم  گھنٹوں میں کم از 24دوران کسی بھی  آپ کو حراست کے 

  مذہبی ضروریات

 ہوکسی چیز کی ضرورت  لئے کے آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے دوران اگر موجودگی کےمیں پولیس سٹیشن 
 ہیں۔ سکتے دیگر اشیاء مہیا کر مطابق مذہبی ُکتب اور کےتو پولیس کو بتائیں۔ وہ ضرورت 
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 ہیں وہ اوقات جب معمول کےقوانین مختلف ہوتے

 کو بالنا وکیلکسی  لیے آپ کی مدد کے

کہ آپ  اس کے پیشتر، کی ضرورت ہوتی ہے سواالت پوچھنے پر فوری طور بعض اوقات پولیس کو آپ سے

آف پریکٹس میں دی  بارے میں معلومات کوڈز اوقات کے مخصوص بات کریں۔  اس طرح کے سے وکیلکسی 

کہ آپ کی پولیس سٹیشن میں موجودگی کےدوران پولیس کیا   ے ہیںکرتبیان یہ  جوقواعد ہیں گئی ہیں۔  یہ وہ 

یہ کوڈزآف پریکٹس کے کوڈ سی  ہیں، تو آپ تفصیالت دیکھنا چاہتے سکتی۔ اگر کیا نہیں کر سکتی ہے اور کر

 ہیں۔ درج میں 6.6کے پیراگراف 

بات  سے وکیلمخصوص  کردہمنتخب آپ کے جب پولیس آپ کو  ہوتے ہیں بھی ُکچھ ایسے مخصوص اوقات

اس بات کی اجازت دی جانی  پر آپ کو الزمی طور تو کی اجازت نہیں دے گی۔  جب ایسا ہوتا ہے کرنے

ہیں تو یہ  صیالت دیکھنا چاہتےتفاس سلسلے میں آپ  سکیں۔  اگر کا انتخاب کر وکیل چاہیے کہ آپ کسی اور

 ضمیمہ بی میں موجود ہیں۔ کوڈ سی کے کوڈزآف پریکٹس کے

 ہیںمیں کسی کو یہ بتانا کہ آپ پولیس سٹیشن 

جن میں پولیس آپ کو کسی سےرابطہ کرنےکی اجازت نہیں دے ُکچھ ایسے مخصوص اوقات بھی ہوتے ہیں 

آپ  آف پریکٹس میں دی گئی ہیں۔ اگر وڈزبارے میں معلومات ک اوقات کے مخصوص گی۔ اس طرح کے

 ضمیمہ بی میں موجود ہیں۔ کوڈ سی کے آف پریکٹس کے ہیں تو یہ کوڈز تفصیالت دیکھنا چاہتے

 شراب پی کرگاڑی چالنا اورمنشیات کےزیراثرگاڑی چالنےکےجرائم

 توہیں میں  تحراسُجرم کی وجہ سے کے یا منشیات کےزیراثرگاڑی چالنے گاڑی چالنے آپ شراب پی کر اگر

سے بات کرنے کا حق حاصل ہے۔  اس حق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پولیس کو سانس،  وکیل ایکآپ کو 

 بات چیت نہ بھی کی ہو۔ سے وکیلابھی کسی  آپ نے چاہے ،انکار کریں سے دینے نمونے خون یا پیشاب کے
 



13 

 تحت حراست کے 1983 مینٹل ہیلتھ ایکٹ ذہنی صحت کےقانون

اگرآپ حراست رکھ سکتی ہے۔  بھی زیر لیے کے تجزیئےتحت  قانون کے گوں کو ذہنی صحت کےپولیس لو

 لئے کہ آپ کا رویہ آپ یا دوسروں کے زیادہ ہےاورکیونکہ اس بات کا خطرہ ہے سال یا اُس سے 18کی ُعمر

سکتی  جا بن سکتا ہے، توآپ کےبارےمیں معقول طورپرتوقع نہیں کی سنگین نوعیت کےزخم یا موت کا باعث

حراست  تحت زیر قانون کے آپ کو ذہنی صحت کے اگرحراست رکھا جاسکتا ہے۔  زیر کہ آپ کوکہیں اور

 ۔ہے گرفتار کیا گیا کہ آپ کو کسی ُجرم کی وجہ سے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہےرکھا گیا 

یا  ڈاکٹر ایسے ائنہ کسییہ بندوبست کرنا چاہیے کہ آپ کا مع پر کہ پولیس کو الزمی طور یہ ہےمطلب اس کا 

 الزمی طورپرکا تجزیہ  ۔ آپ ہوسند یافتہ ماہر سے کروائیں جو تجزیہ کرنے میں ُشدہ  تصدیق ذہنی صحت کے

 ،ےئچاہی ناہو اندرگھنٹوں کے اندر 24کے جانے آپ کی آمد کے، یا آپ کوپولیس اسٹیشن پرزیرحراست لئے

 کے تجزئیے پرکسی پولیس اسٹیشن جائے۔  اکی سکے وممکن ہ یلیکن پولیس کوشش کرے گی کہ یہ جتنا جلد

 گھنٹے کی توسیع کی جاسکتی ہےاگرکوئی ڈاکٹرسمجھتا ہے 12ت میں مزید گھنٹےکی حراست کی ُمد 24لئے

ایک اعلی' درجےکا سینئرپولیس افسراس کی منظوری دیتا ہے۔ اس وقت کےدوران  اور کہ یہ ضروری ہے

 سکے۔ا ممکن ہو جان رمنتقل کرسکتی ہےتاکہ تجزیہ کئےپولیس آپ کوایک مزید موزوں مقام پ

کسی تسلیم ُشدہ صحت کے   کا طبی معائنہ ، پولیس آپہونگے رہے کر انتظار لئے جب آپ اپنےتجزئیے کے

 کسی دیگر متعلق آپ کے لیکن وہ صحت سے تجزیہ تو نہیں کر سکیں گے وہ ماہر سے کروا سکتی ہے۔ 

کا کیا مطلب  ایک تجزیئےکہ  میں بھی مدد کریں گے یہ واضح کرنے ورا خدشات میں آپ کی مدد کریں گے

 ہے۔ہوتا 

 )انڈیپینڈنٹ کسٹڈی وزیٹرز( حراستی مالقاتی غیر جانبدار

 پولیس سٹیشنوں تک رسائی کی اجازت پر اعالنیہ طور ہیں جن کو غیر ہوتے معاشرےکےکچھ ایسے اراکین

رضاکارانہ  لیے کے یقینی بنانے اس امر کووہ  جاتا ہے اور کہا انڈیپینڈنٹ کسٹڈی وزیٹرزہے۔ ان کو  ہوتی

اوران کو اپنے ئے بنیادوں پر کام کرتے ہیں کہ حراست میں موجود لوگوں کےساتھ مناسب سلوک روا رکھا جا

 ۔ہو حقوق تک رسائی حاصل

 نہیں کر آپ یہ درخواست اور کےساتھ مالقات کا حق حاصل نہیں ہےانڈیپینڈنٹ کسٹڈی وزیٹر آپ کو کسی 

دوران کوئی  کے حراست میں ہونے آپ کے ملے۔ اگر آپ سے انڈیپینڈنٹ کسٹڈی وزیٹرکہ کوئی  سکتے

کہ کیا  ہونگے رہے کر اس امر کی پڑتال ملتا ہے تو وہ پولیس سےآزاد رہ کر آپ سےانڈیپینڈنٹ کسٹڈی وزیٹر 

ہ کرنا چاہیں تو آپ اس سے انکار کر تاہم اگر آپ اُن سے بات ناورحقوق کا تحفظ کیا گیا ہے۔  فالحآپ کی 

 ۔سکتے ہیں

 کی جائے شکایت کیسے

تو  ساتھ سلوک روا رکھا گیا ہے ہیں جس سےآپ کے بارے میں شکایت کرنا چاہتے کے ہ کارطریق ساگرآپ اُ 

۔ رہائی ہوعہدہ رکھتا  ے درجے کااونچیا  ہوکہیں جو انسپکٹر  لیے کے سے بات کرنے کسی ایسے پولیس افسر

ذریعے  کے وکیلیا کسی آفس فارپولیس کنڈکٹ )آئی اوپی سی( عد، آپ کسی پولیس سٹیشن، انڈی پینڈینٹ ب کے

 سکتا ہے۔ شکایت کر پارلیمنٹ آپ کی جانب سے ہیں یا آپ کا ممبر سکتے بھی شکایت کر
 


