
 است ی يبند ېپه یاد لرئ کله چې تاسخپل حقوق 
په انګلستان او وېلز کې د قانون له مخې����ې حقونه دګیرنه کې اپه دې ی
 په اړه  جنایی پروسې د معلوماتو او د دي لپاره تضمین شوي   ېستاس

 سره سمون لري. ��ښود له اتحادیې اروپایيد   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هغه وخت چې د پولیسو په  .1  کې یاست د وکیل مرسته غواړئ، نو پولیسو ته ووایئ. دا وړیا ده. اموریتمکه 
 یاست، پولیسو ته ووایئ. دا وړیا ده. چېرې ېکه غواړئ څوک خبر کړئ چې تاس .2
هغوي مقررات چې  .3  په نامه یادیږي  وګورئ، نو پولیسو ته ووایئ. (Codes of Practice)دستورالعمل د د که غواړئ د 
 اړتیا لرئ، پولیسو ته ووایئ. دا وړیا ده.که طبي مرستې ته  .4
هم ویلو ضرورت نشته. خو دا به ستاس ېنه د یو مشکوک عمل/جرم په اړه پوښتنې اوشی، تاس ېکه تاس .5 دفاع ته  ېته د څه 

هر یو  ې. ستاسیورته ورسته په محکمه کې احتیاج ولر ېچې تاس ېد داسې خبرې ذکر ونکړ ېرې تاسېکه چ يضرر ورسو
 شی. یشمیرل توګهبه د ثبوت په  قول و فعل

ولې په بند کې ساتل  ېاو دا چې تاس استشوې ی نیول ولې ېاو تاس ید یړکوم جرم ک تاسېته دا وایی چې  ېس به تاسیپول .6
 .استی یشو

هغو اسنادو د کت ېته او یا ستاس ېس به تاسیپول .7 ه او پ استشوې ی ېنیولو اجازه ورکوی د کومو په اساس چې تاسلوکیل ته د 
هم  استی يبند  څومره وخت تیریږی. ېکې به ستاس اموریتسو په میوایی چې د پولو تاسې ته او دا به 

هغې بندوبست کوی. یترجمان/ژباړن ته احتیاج لرئ نو پول ېکه تاس .8 هم کولې شئ. دا وړیا  تاسېس به د  د ځنی اسنادو ژباړنه 
 ده.

هغوئ خبر کړئ  اړیکه ونیسئ سره غواړئ لګريت او یا د قونساو د خپل سفار استد بریتانیا اوسیدونکې نه ی ېکه تاس .9 چې 
 س ته وایئ. دا وړیا ده.ینو پول استبندی ی ېچې تاس

 ساتل کیږئ. يبه د څومره مودې لپاره بند ېایی چې تاسودا وته  ېس تاسیلباید پو .10
د محکمې د کاروایی د شروع کیدو  وکیل ته به ېیا ستاس ېمحکمې ته ��شئ، نو تاس تاسېفرد جرم اولږی او  ېتاس که په .11

واهدو/ثبوتو د کت وړاندېپه  ېنه وړاندې ستاس  و اجازه درکول کیږی.لد موجودو ش
 
 
 
 

                                
 
 
 
 
 
 

 .   لري زهیاغ ېپور یټېن  2019اګست  21د دا نسخه  ایاو استحقاق د خبرتد حقونو 
 
 
 

⸮صه شوې ده چې تاس ېپه دې پاڼه کې ستاس هغو حقوقو خ ⸮⸡شئ ریت ماموسو په ییې د پول ېد  ⸮سه کو کې ت  

( پیراګرافونو کې ذکر شوی دی.۱۱( نه یولسم )۱) نور اضافی معلومات د نورو پاڼو د اول  

 ( کې ذکر شوې دې.Practice Cسی ) دستورالعمل/سو په چلندیمکمل تفصیل یې د پول

و هم په باره کې څه شک شب په دې حقوقو  تاسېکه   مسؤل سره خبره اوکړئ  توقیفیسو د یه  اولرله ، نو د پولکې د ی

سره څنګه چلند باید وشي او څنګه پاملرنه درته وشي،    ېومات به،  چې له تاسخپلو حقونو او په دې اړه  نور معل 
 دننه له پولیسو څخه تر ��ه کړئ 



 
 
 
 
 
 

 غوښتل سره د مرستې لپاره د وکیل   ېله تاس .۱
 

 وکیل ک���شي درسره مرسته وکړي او د قانون په اړه مشوره درکړي. •
 

 دې ګنې کوم ناسم کار کړئ وي. ېیي چې تاساله وکیل سره د خبرو کولو غوښتنه  داسې نه ښ •
 
 څنګه. دا وړیا ده. پوښتنه وکړي چې آیا قانوني مرسته غواړئ که څخهې د پولیسو د توقیف افسر باید له تاس •
 
هر وخت، شپه او ورځ، تاس اموریتد پولیسو په م ېکله چې تاس • پرېږدي چې له وکیل  ېکې یاست، پولیس باید 

 سره خبرې وکړئ. 
 
هغه چې   ، یکود قانوني مشورې غوښتنه  ېکه تاس • له وکیل سره د خبرو  تاسېپولیس معمو�ً اجازه نه لري تر 

ک��� تاسېڅخه پوښتنې کوي،  تاسېڅخه پوښتنې وکړې. کله چې پولیس له  تاسېفرصت نه وي موندلی  له 
هم  په خونه کې حاضر وي.  شئ  وغواړئ  چې   وکیل  دې 

 
چې قانوني مشوره نه غواړئ خو وروسته خپل نظر بدل کړئ، د پولیسو د توقیف افسر  یلې پولیسو ته و ېکه تاس •

 به در سره مرسته وکړي.ته ووایئ چې له وکیل سره په تماس نیولو کې 
 
هلته له تاس اموریتکه وکیل د پولیسو م • غواړئ چې بیا له وکیل  ېسره تماس ونه نیسي  یا تاس ېته رانشي یا 

 سره خبرې وکړئ، پولیسو ته ووایئ چې بیا ورسره په تماس کې شي.
 

 د ځینو هغو مسلو په اړه چې ډېرې جدي نه دي وړیا قانوني مشوره: 
 
 Criminal Defence Serviceلو په اړه وړیا حقوقی مشوره د جنایي دفاعي خدماتو ایوړو  مس ونید ځ •

(CDS)   ،دا چې د  خود ادارې له با ص��یته��کارانو څخه  یوازې  د ټېلفون ل������سه کېدی شي
 ته د وکیل د راتګ په اړه محدودې استثنا ګانې د تطبیق وړ وي، لکه: ریت ماموپولیسو 

 
هد د پیژندګلوي   څخهې غواړي چې د یو جرم په اړه له تاس پولیس ~ پوښتنې وکړي یا د عیني شا

 پروسیجر تر سره کړي.
هغه   نو مرستې ته اړتیا لرئ.   "مناسب مشر یا بالغ کس"د  ېتاس ~ کسان چې مرستې ته اړتیا "

 ګورئ. برخه و "لري
 پر ټېلفون خبرې  نه شئ کو��، یا  ېتاس ~
 جدي سرغړونې ادعا لرئ. د پولیسو له خوا د  ~

سره  کله چې د پولیسو په  تاسېلطفاً دا معلومات وساتئ او ژر تر ژره یې ولولئ.  دا به له 
 کې یاست د پرېکړو په کولو کې مرسته وکړي.  ریت مامو 

 
 



  نه محدوده   ته مشورې  ټیلفوني څخه  CDS  ادارې له خدماتو  دفاعي جنایي د یوازې مشوره  قانوني  چې  کله
   وي:

 
هغه د لیګل اېډ یا قانوني مرستې   تاسې • هغه وکیل سره چې پېژنئ یې د خبرو غوښتنه وکړئ او که  ک���شئ له 

هغه وکیل سره چې به یې د فیس ورکولو ته م ېکار کوي، تاس  تاسېجبور نه یاست.  که کوم وکیل نه پېژنئ یا له 
یې پیژنئ تماس نه شي نیول کېدای،  ک���شئ له موظف یا نوکریوال وکیل سره د خبرو غوښتنه وکړئ. دا 

 . يدوړیا 
 

هېڅ تړاو نه لري. •  موظف وکیل له پولیسو سره 
 

 د وړیا قانوني مشورې د  تنظیمولو لپاره: 
 

سره په  Defence Solicitor Call Centre (DSCC) ریت ماموبه  د مدافع ���نو د تماس  پولیس  •
ته د جنایي دفاعي خدماتو د ادارې  له خوا،  ېبه د دې بندو بست وکړي چې تاس ریت ماموتماس کې شي. دغه 

هغه وکیل له خوا چې  هم د موظف  وکیل  له خوا قانون ئ یې غوښتنه کړ تاسېیا د   ي مشوره درکړل شي. او یا 
 

او د جنایي دفاعي خدماتو اداره  خپلواکه ادارې دي  او د وړیا قانوني  ریت مامو د مدافع وکی���د تماس  •
 مشورې د برابرولو مسولیت لري او له پولیسو سره هېڅ تړاو نه لري.

 
 که غواړئ چې د قانوني مشورې لګښت پر خپله غاړه واخلئ:  

 
 وغواړئ. ېرې تاسېد قانونی مشورې لګښت په خپله غاړه اخستې شئ که چ ېپه ټولو مسئلو کې تاس •
 ،کله چې وړیا مشوره یوازې د جنایي دفاعي خدماتو له ادارې څخه ټېلفوني مشورې ته محدوده وي، که وغواړئ •

هم ک�����ې د ټېلفون له �� د خپلې خوښې له یو ېتاس وکیل سره خبرې وکړئ، خو لیګل اید )د  ه بیا 
هغوی فیس ورنه کړي او ښایي له  تاس وغواړي چې فیس یې  څخهې قانوني مشورو لپاره د مرستو څانګه(  به د 

 په استازیتوب تماس ونیسي.  ېله خپل وکیل سره ستاس ېبه ستاس  ریت ماموورکړئ.  د مدافع وکی���د تماس 
 

کړئ  یا کېدای شي شخصي خبرې  د ټېلفون له ��� سره  دا حق لرئ چې له خپل غوره کړي وکیل ېتاس •
 لېدلو ته راشي. ېکې ستاس اموریتهغوی پرېکړه وکړي چې د پولیسو په م

 
هغه وکیل سره چې تاس • هم پولیس کو�� شي د مدافع ���نو د ې که له  یې غواړئ تماس  نه نیول کیږي، بیا 

 ورې بندوبست وکړي. ته  ټېلفون وکړي  چې له موظف وکیل څخه د وړیا قانوني مش ریت ماموتماس 
 
 



 کې یاست ریت مامود پولیسو په  ېچاته خبر ورکول چې تاس .۲
 

هغه کس سره چې باید خبر شي چې تاس تاسې • کې  ریت مامود پولیسو په  ېک���شئ له پولیسو وغواړئ له 
 یاست  تماس ونیسي. دا وړیا ده.

 نیسي.لپاره له چا سره تماس و ېهغوی به څومره ژر چې کېدای شي ستاس •
 
 
 

 د دستورالعمل لیدل  .۳
 

هغه مقررات دي چې تاس • هغه وخت چې تاس ېدستورالعمل   کې یاست  پولیس  ریت مامود پولیسو په  ېته ښیي 
 کوم کارونه ک���شي او کوم کارونه نه شي ک���

 
ډوي چې پولیس وځن که چیرې نه شئ کو��دا  ېپرېږدي  چې  دستورالعمل ولولئ، خو تاس ېپولیس به تاس •

 قانون مات کړی دی که څنګه.  تاسېومومي ایا 
 

 د پولیسو د توقیف افسر ته ووایئ.نو که غواړئ چې دستورالعمل ولولئ ،  •
 

 است ناروغه او یا ټپی ی ېرته تاسېامداد/مرستې حصول که چ  يد طب .۴
هغوی به ډاکتر یا ن • رس  یا کوم بل روغتیایي که چېرې ناروغ یاست یا درملو ته اړتیا لرئ پولیسو ته ووایئ.  

 کارکوونکی  راوغواړي. دا کار وړیا دی.
خو پولیس یې باید لومړی وګوري. معمو�ً  نرس    ،ته اجازه درکړل شي چې خپل درمل وکاروئ ېی شي تاساکېد •

ک���شئ د بل ډاکتر د لیدلو  ېګوري، خو که ډاکتر ته اړتیا ولرئ، پولیس به یې راوغواړي.  تاس تاسېلومړی 
 یې  فیس ورکړئ. ېغوښتنه وکړئ، خو ښایي پکار وي چې تاس

 
 پاتې کیدو حق غليد .۵

هم ویلو ضرورت نشته. ې، تاسيد یو مشکوک عمل/جرم په اړه پوښتنې وش څخه ېکه تاس  ته د څه 
 

ورته ورسته په محکمه  ېچې تاس ید داسې خبرې ذکر ونکړ تاسېکه چرې  يدفاع ته ضرر ورسو ېخو دا به ستاس
 .یاحتیاج ولرکې 

 
 شمیرلې شی. توګههر یو قول و فعل به د ثبوت په  ېستاس

 ولې ېدا چې تاس استپه کوم جرم تورن ی ېد دې په اړه معلومات چې تاس .۶
 است ساتل شوې ی ياو بند  استشوې ی نیول

هغه جرم د کیفیت په باره کې معلومات درکو ېپولس به تاس • هغوئ ګمان کوی چې تاس يته د   ې کوم چې 
هغوئ په خیال دا کار کله او چرته شوې دې. کړې دې هم شامل دی چې د   . په دې کې دا 

هم و ېپولس به تاس • هغوی داسې ولې ګڼری چې دا جرم تاسوته دا  هغوئ په  ېایی چې  کړې دې او دا چې 
 .نیسي ېڅه وجه/سبب تاس

هم  ېکې به، پولس تاس اموریت د پولسو په م •  ولې ساتل کیږئ. به  بندی ېوایی چې تاسوته دا 
هغه کار/جرم په  تاسېته او یا س ېنه وړاندې به پولس تاس ډول پوښتنود جرم په باره کې د هیڅ  • وکیل ته د 

هغو هکله خپله دفاع  ېلپاره د دې چې تاس يکړې و ېپه خیال کې تاس یکافی معلومات درکړی کوم چې د 
هغه وخت کې نه چې د پول ایړوک  .يترې د ضرر رسیدو امکان وس تحقیقاتو ته یشئ، خو په 

هغه ټولو جرمونو مکلفیت لری کوم چې د پولس په ګمان کې تاس •  .يکړی و  ېدا په نورو 
  



 
 د اسنادو او شواهدو کتنه/لیدنه  هکلهو په  لاو بندی سات  نیول کېدود  ېستاس .۷

 وساتل شئ، پولس باید: يکې بند اموریتد پولس په م ېکله چې تاس •
هغ، نیول کېدلوو دېستا ~ هغوئ دا ولې ګڼری چې  يد سبب او ضرورت اندراج وکړ هد  او دا چې 

 وساتل شئ.  يدې بند ېتاس
مسؤل به دا یقینی  توقیف  د. د پولسويوکیل ته د دغه رکارډ د کتنې اتجازه درکړ ېاو ستاس ېتاس ~

 .يکو
هغ •  .يو يکړ ېګمان تاس هچې د پولس پ يټولو جرمونو مکلفیت لر ودا په نورو 
هغه ټولو اسنادو او ضرور ېاو ستاس ېتاس س بهیپول • په ښه  ېچې تاس يورکو يموادو ته رسای يوکیل ته 

 شئ. یاو بندی ساتنو���ف خپله دفاع وکړ بندی کېدلو قانونی توګه د خپل
 
سره د مرستې لپاره د ژباړونکي   ې تاس لهنی اسنادو په ژباړنه کې ید ځ  .۸

 غوښتل 
 

سره د مرستې لپاره  یو  ېیا نه پرې پوهېږئ، پولیس به له تاس ،ه شئ کولیکه چېرې په انګلیسي ژبه خبرې ن •
 و پر خپله ژبه خبرې وکړي. دا په وړیا توګه کیږي. ېڅوک را وغواړي چې ستا

 
کاڼه یاست یا خبرې نشئ کولی، پولیس به د بریتانیا د اشاري ژبې د انګلیس ژباړونکی را وغواړي  تاسېکه  •

 کړي. دا په وړیا توګه کیږي. سره مرسته و ېچې له تاس
 

په انګلیسي ژبه خبرې نه شئ کولی یا پرې نه پوهېږئ، پولیس به  له ژباړونکي څخه وغواړي چې  ېکه تاس •
هغه جرم په اړه درته ووایي چې تاس ېتاس پرې تورن شوي یاست.  ېته ووایي ولې یې بندي کړي یاست او د 

 وساتي،  دا کار باید وشي.  په توقیف کې ېهرځل چې پولیس پرېکړه کوي تاس
 

هغه چې تاس ېپه توقیف کې ستاس • هرې پرېکړې وروسته او ورسته له  پر یو جرم تورن شوئ،   ېد ساتلو له 
ته لیکلی یاددښت یا ریکارډ درکړي چې ولې نیول شوي یاست او پر کوم جرم تورن شوي  ېپولیس باید تاس

هغه دا دي: یاست، مګر دا چې د دغه کار د نه کولو لپاره خا  ���یل موجود وي. 
 

پرېکړه وکړئ چې له ځانه د دفاع  لپاره دغه لیکلی یاددښت یا ریکارډ  نه غواړئ ځکه  تاسېکه  ~
په پوره توګه پوهېږئ چې څه روان دي او د ریکارډ یا لیکلي یاددښت د ت��سه کولو له حق  تاسې

یاست چې د پرېکړې لپاره له وکیل څخه  پرېښي تاسېڅخه د تېرېدلو پر پایلو ښه پوهېږئ او پولیس 
همدا راز   باید خپله خوښه  په لیکلې توګه  ورکړئ،  او  تاسېمرسته وغواړئ.  

 
هي ژباړه یا د ژباړونکي له �� درکړل شوی لنډیز س لیکلی که د  ~ لپاره  تاسېژباړې پر ځای  شفا

هغه څه چې پېښیږي پوره پوه  شئ او د توقیف افسر د دغه بس وي چې له ځانه دفاع وکړئ او پر 
 کار اجازه ورکړي.

   
 تاسېځوابونه س تاسېڅخه پوښتنې کوي او غږ نه ثبتوي، ژباوړنکی به  پوښتنې او س تاسېکله چې پولیس له  •

 ک�����ې  ل��سلیکولو  مخکې یې  وګورئ چې سم او دقیق  وي. تاسېپر خپله ژبه  ولیکي. 
 

پر خپله ژبه برابر  تاسېیان ورکړئ،  ژباړونکی به د دغه بیان یو نقل سغواړئ چې  پولیسو ته ب تاسېکه  •
 یې وګورئ  ا��سلیک یې کړئ چې سم دی. تاسېکړي چې 

 



هم  • ته به دا معلومات د یو  تاسې، يلرئ. که ژباړنه/ترجمه یې ممکنه نه و تاسېد دې یادګیرنې د ژباړنې حق 
 ته به ژباړنه/ترجمه بغیر د څه تاخیر نه درکړې شی. تاسې شی او لژباړنکی/ترجمان په وسیله /ذریعه درکړ

 
 

 اړیکهد خپل سفارت یا قونسلګیری سره  تاسېس .۹
اړیکې نیولو له پولیس ته د خپل سفارت او یا قونسلګیری سره د  تاسې، نو استد بریتانیا اوسیدونکې نه ی تاسېکه  

هغوئ استکې ی موریتاس په میاو ولې د پول استی ېرېچ تاسېشئ چې  یویل �� سره یواځې شخصی  تاسې. 
هم کولې شی. تاسېم���هم کولې شی او س  لپاره د وکیل بندوبست 

 
 شئ ایبندی ساتل کید تاسېڅومره وخت لپاره  . ۱۰

ساعتو په توقیف کې وساتل شئ پرته له دې چې تورن شئ.  کېدای شي دا  ۲۴معمو�ً کېدای شي چې تر  •
هال چې د جرم اتباع په دولتی محکمه کې د قاضی په وړاندې وی او  د  ېځموده اوږده شي خو یوا هغه م

ه  د دغه کار  اجازه ورکړي.  له   وروسته  یوازې محکمه کو�� شي   ،ساعتو ۳۶پولیسو مشر یا یوه محکم
 پرته له دې چې تور درباندې ولګوي  په توقیف کې وساتي.  تاسېپولیسو ته نور وخت ورکړي چې 

  
قضیه وڅیړي او وګوري چې ایا�هم پکار ده چې  تاسېباید په پرله پسې توګه س به د پولیسو یو جګ پوړی افسر •

 او دغه افسر د بیا کتنې افسر دی.  .ته بیا کتنه ویلې کیږي ېد کې په توقیف کې وساتل شئ. اموریتس میپول د دلته 
افسر  له �� اړیکې او یا په شخصي توګه او یا د ټیلیفون په لیکلي بنه دا حق لرئ چې د دغې پرېکړې په اړه  تاسې

هم س تاسېچې په  روغ حالت کې ونه اوسئ. س دا خو ،  هیووا ته   په اړه څه ووایي. د دې   هکلهپه   تاسېوکیل 
په رکارډ  تاسېویل شی چې ولې او دا سبب به سوته به  تاسېخوشې/آذاد نکړی،  تاسېکه د بیا کتنې مسؤل  •

هم ث  بت شی.کې 
 

تحقیق   چې دوې يته ووای تاسې سیپول چیرې به آذاد کړې شئ. که تاسېنو  ،بندی ساتل ضروری نه وی تاسېس  که •
 تاسې که چیرې ضمانت وشی. خوشې کړې شئ. پرته ضمانت یا داو  ضمانتپه  تاسېجاری ساتل غواړی نو بیا به 

 رتهیب ه ړپه ا طویشرا هرته د  شنټیس سویپول دیبا تاسې ېچ يیته ووا تاسې وڅشي تر لړدرک ایخبرت کليیل وی دیباته 
 وکړي،د ضمانت لپاره درخواست  تاسېسښایي ستانه شئ دا 

 ::يړک تمدید فیتوق تاسېس ېچ غوښتنه وکړي خهڅ ېد محکم يړوغوا سیپول ېکله چ •
و ن نشي، تهځرامن ېکړیا ویدویيد ترڅو  محکمې ته حاضر کړې شئد اوریدنې لپاره باید  تاسې ~

 .واورياو  نيیوو تاسېشي  یکول یشئ او دو یدلیاو اور ېدلیل خلک ېپه محکمه ک تاسې
هغه چ یدجوړینشي  کهړیا ویدیویيد  ~  تاسې لیوکیو  ،مناسبه ونه ګڼيافسر دا خبره  فید توق ېتر 

 .يو ړیرکورضایت  خپل تاسېده او س ړېمشوره درک ه ړد کارولو په ا دېته د 
هغه معل تاسې ~ س ساسو د بندی ساتلو یوماتو یو نقل درکړې شی د کوم په اساس چې پولته باید د 

 خواست کوی.
  .لريو لیوکیو  تاسېلپاره س دلوید اور ید محکم ېحق لرئ چ تاسې ~

هغه صورت کې س ~ د نور بندی ساتلو اجازه ورکولې شی چې محکمه پرې   تاسېپولس ته به فقط په 
د مسئلې تحقیق په ښه توګه کوی او وخت نه  ېتاسس سیاو ضروری یې اوکڼری او پول راضی وی
 ضایع کوی.

هد وی چې یکه د پول • هغوئ به  تاسېس سره په دې اړه کافی شوا  هسو پید پول تاسېپې محکمې ته اولیږی، نو 
 محکمه کې د پیشئ لپاره حاضر کړې شئ. ه کې تورن ا���کړی او یا د ډاک په ذریعه، چې پ ریت مامو

 
اهدو ته  . ۱۱  ي�ړه شومسئله محکمې ته  تاسېرې سېکه چ سی��شو

هدو د کتنې اجازه  تاسېوکیل ته به س تاسېیا س تاسېپه یو جرم تورن شئ نو  تاسېکه  • په خ�� موجودو شوا
هم چې کیدې شی  هدو ته  هغو شوا په دفاع کې د مرستې وړ وی.  دا باید  تاسېدرکړې شی او ورسره ورسره 



اسنادو او  ونده ړاو ا رتیبدا ت دیبا خدمت ۍارنوالڅ لویاو  سیپولدې وشی. د مقدمې د آغاز نه وړان تاسېس
 .يړک ېبرابر ۍموادو ت���س

 
 
 
 

 په اړه باید  ساتلوکې د  اموریتهغه شیان چې د پولیسو په منور
 پرې پوه شئ

 

 
 سره باید څه ډول چلند وشي او څنګه پاملرنه درته وشي تاسېله 

هغه موده کې چې د پولیسو په  ییته وا تاسې تونهښادیدا  کې ساتل کېږي د کومو شیانو تمه ک�������  ریت ماموچې په 
هغو ځایونو لست  Codes of Practiceډېرو معلوماتو لپاره  د دستورالعل   د لیدلو غوښتنه وکړئ. په دستورالعمل کې د 

ه څه پوښتنه لرئ، د پولیسو د توقیف له افسر څخه شته دی چې د دغو شیانو په اړه معلومات ت���سته راوړلی شئ.  ک
 پوښتنه وکړئ.

 
 هغه کسان چې مرستې ته اړتیا لري

هم  د رواني روغتیا  ستونزې لرئ،  بیا نو پکار ده چې یو څوک در سره  یاست انمنونکيیزیا  �ندې کالو  ۱۸ د تاسېکه س او یا 
 یي." وامناسب مشر یا بالغ کس تاسې"سکس ته وي کله چې پولیس ځینې ټاکلي شیان تر سره کوي.  دغه 

ه تاسېبه س مشرمناسب  تاسېس  هغې  تاسېاو س يړمرسته وک ېک دلویپه پو هغه یا  هغه وخت چې د ګټو به خیال وساتي.  باید 
ه  سر تاسېکې ساتل کیږئ  له  ریت مامود حقونو په اړه معلومات درکوي او درته وایي چې  ولې د پولیسو په  تاسېپولیس س

هم درسره وي چې پولیس  هال  هغه م هغه باید    ته د پولیسو خبرتیا یا اخطار  لولي.  تاسېاوسي .   
 

 په استازیتوب د وکیل غوښتنه وکړي.  تاسېمناسب مشر  کولی شي  س تاسېس •
 

 وکړئ. ک�����ې که وغواړئ  په خونه کې د خپل مناسب مشر له شته والي پرته   له خپل وکیل سره خبرې  تاسې •
 

هال چې  هغه م  څوتر  کې یاست  پ��ندې شیانو کې د یو شي کولو ته اړتیا ولري. ریت مامود پولیسو په  تاسېکېدای شي  پولیس 
هغه موده کې له مناسبه مشر تاسېس   لريه نوشتون  لونهیدل يګړانځ ېچ سره وي چې پولیس ���ندې چارې تر  تاسېپه ټوله 

 سره کوي:
 

 رکه یا درڅخه غوښتل  چې یو  لیکلی بیان یا د پولیسو یادښتون���سلیک کړئسره م تاسېله  ~
 

 خپل د ګتو چاپونه، عکس او یا د ډی این اې نمونه ورکړئ. ~
 

هغه څه کول چې ممکن وی.  ~ هر   د ګواهانو د پیژندګلی په پروسه کې 
موقع ورکړې شی، کله چې پولیس  رستید م تاسېس ی توګه او یا په فون باندېصبالغ سرپرست ته به په شخ مناسب تاسېس •

 نور بندی اوساتل  شئ  اوکه نه. تاسېمسئلې بیا کتنه اوکړی چې آیا   تاسېس
هغوی باید  تاسېکه س •  د یو جرم تور لږوی. تاسېوی کله چې پولیس په  حاضر لطرفه  مناسبه بالغه سرپرست موجود وی، نو 

 
   
   



 ت په اړه معل�����ه کول کې د خپل تیر شوی وخ ریت مامود پولیسو په 
هغه څه چې د پولیسو په  • ته درپېښیږي، ثبت یا ریکارډ کیږي. دې ته  د توقیف ریکارډ   تاسېکې  ریت ماموهر 

Custody Record  .وایي 
 

مناسب مشر یا بالغ کس ک���شي  تاسېوکیل یا س تاسې، ستاسېڅخه ځئ،  ریت مامود پولیسو له  تاسېکله چې  •
 یکارډ یوه کاپي وغواړي.  پولیس باید څومره ژر چې ک���شي د توقیف ریکارډ یوه کاپي درکړي. د توقیف ر

 
ک���شي د توقیف ریکارډ د کاپي  تاسېمیاشتو پورې  ۱۲څخه له تګ وروسته تر  ریت مامود پولیسو له  •

 غوښتنه وکړئ. 
 

 
 په تماس کې اوسېدل

 
هم  تاسېه چاته د خبر ورکولو تر څنګ له وکیل سره د خبرو او د خپلې نیونې په اړ • معمو�ً اجازه لرئ چې یوټېلفون 

 وکړئ.
 که غواړئ ټېلفون وکړئ ، له پولیسو څخه پوښتنه وکړئ.     •
 همدا راز ک���شئ د  قلم او کاغذ غوښتنه وکړئ.  تاسې  •
 ي. چې څوک مو لیدلو ته راشي، خو د توقیف افسر ک���شي دا کار ونه منشئ ښایي وک��� •

 
 د توقیف خونه تاسېس

 به یوازې په یوه خونه کې وساتل شئ. تاسېکه ممکنه وي  •
 دا خونه باید پاکه، توده او روښانه وي.   •
هم باید پاکه او سوتره وي.  تاسېس •  بستره 
 ته باید اجازه وي چې تشاب وکاروئ او مخ ا��س ووینځئ.  تاسې  •

 
 

Personal needs – health, hygiene and welfare  
 

هغه شخصي اړتیاو په اړه  په  • که تاسې د توقیف د کارکوونکي څخه د خپلې روغتیا، پاکوالۍ او خېر ښیګړې د 
هال تاثیر ک��ی شي یا تاسې اندیښمن ک��ی شي،  شخصي توګه خبرې اترې کول غواړئ چې په تاسې د توقیف پرم

  .نو باید له تاسې څخه غوښتنه وکړل شي
هم ګڼل کیږي. که تاسې غواړئ نو  • هغه مصنوعات تاسې ته درکوي چې ستاسې د اړتیاو پوره کولو لپاره م پولیس به 

هغه ښایي ستاسې د جنس کس وي   .له کوم تن سره چې تاسې خبرې کوې، 
که تاسې 18 کلن یا له دې څخه د زیات عمر ښځه یئ، له تاسې څخه به غوښتل کیږي چې تاسې اوس یا په راتلونکي   •

هوارۍ تولیداتو ته اړتیا لرئ او کنه، په داسې حال کې چې تاسې په توقیف کې یئ او تاسې ته دا ویل  وخت کې د ما
 :کیږي چې

 مصنوعات به وړیا درکول کیږي ~
 بدیل مصنوعات به موجود وي، او ~
 .که د توقیف افسر موافق شي نو ستاسې کورنۍ یا ملګري په خپل لګښت مصنوعات دراستولی شي ~

که تاسې له 18 کالو څخه کم عمر نجلۍ یئ، د توقیف افسر به دا یقیني کوي چې په پولیس سټېشن کې ستاسې د  •
هوراۍ د مصنوعاتو په اړه  پوښتنه  پاملرنې لپاره ښځه موجود وي او له تاسې څخه ستاسې د شخصي اړتیاو او ما

 .کوي
 



 
 

 جامې
 نو پولیس یې باید پرځای نورې جامې درکړي.   خپلې جامې درڅخه واخیستل شی، تاسېکه س

 
 ښاک څخواړه او 

همدا راز  تاسې ک�����ې د درې وخته خوړو تر  تاسېته باید په ورځ کې درې وخته خواړه او چښاک درکړل شي.  
هم د چښاک غوښتنه وکړئ.   منځ 

 
 تمرین

هوا د اخی تاسېکه ممکنه وي  هره ورځ د تازه   ستلو لپاره دباندې ووځئ. باید پرېښودل شئ چې 
 
 

 کله چې پولیس درڅخه پوښتنې کروېږنې کوي
 کوټه باید پاکه، توده او روښانه وي. •
 باید مجبور نه شئ چې ودرېږئ.  تاسې •
 د پولیسو افسران  باید خپل نوم او رتبه  درته ووایي. •
هرو  تاسې • ه  درکړل شي  او له  شاوخوا دوو ساعتو وروسته د چښاک لپاره  ته باید د ډوډي په عادي وختونو کې وقفه یا دم

مه درکړل شي.  د
هرو  تاسې •  ساعتو استراحت  اجازه درکړل شي.   ۸ساعتو کې چې په توقیف کې یاست  د لږ تر لږه  ۲۴ته  باید په 
 

 اړتیاوېد عقیدې 
هب او عقیدې باندې  عمل کولو  تاسېکې یئ او  ریت مامود پولیس په  تاسېکله چې  • کې د څه مرستې ته په خپل مذ

هبی کتابونه او نور داسې شیان درکړی، چې  تاسېضرورت وی نو  هغوئ به مذ  یې احتیاج اولرئ. تاسېپولیس ته اووایئ. 
 

 

 هغه وختونه چې عادي مقررات توپیر لري



 سره د مرستې لپاره د وکیل غوښتل  تاسېله 
هغه چې  له وکیل سره خبرې  وکړئ په عاجله توګه   سېتاځېنې ځانګړي وختونه شته دي چې  پولیس باید  مخکې له 

هغه  تاسېله  څخه پوښتنې وکړي.  د دغو ځانګړو وختو په اړه معلومات  په دستورالعمل کې  ورکړل شوي دي. دا 
هال  پولیس کوم کارونه کو��  تاسېکې س ریت ماموکتاب دی چې پکې ویل شوي چې د پولیسو په  د اوسېدلو پر م

  په  پیراګراف/مخ ۶.۶دستورالعمل د معلومات وګورئ،  د  ه شي ک���  که غواړئ چې داشي او کوم کارونه ن
Code C  .کې  شته دي 

 
هغه وکیل سره خبرو ته پرېنږدي چې  تاسېیو ځانګړی وخت شته دی چې  پولیس به  غوره کړی دی.  که دا  تاسېله 

ره کړئ. که غواړئ په دې اړه نور جزییات ته باید اجازه درکړل شي چې  یو بل  وکیل غو تاسېکار کیږي،  
 کې  شته دي.   Annex Bپه    Code Cدستورالعمل  د   دوی د  وګورئ،  

 
 ته بیول شوي یاست ریت ماموچاته خبر ورکول چې د پولیسو 

ځېنې ځانګړي وختونه شته دي چې  پولیس مو نه پرېږدي له چا سره تماس ونیسئ.  د دغو ځانګړو  وختو په اړه 
دستورالعمل   دوی د علومات په دستور العمل کې  ورکړل شوي دي.  که غواړئ په دې اړه نور جزییات وګورئ، م

 کې  شته دي.   Annex Bپه    Code Cد  
 
 جرمونه  دوران د موټرچلولولو ړاو مخدره توکو د خوڅښلوو  اکڅښد د 

 تاسېپه جرم نیول شوي یاست، وران د موټر چلولو د مخدره توکو په د یا که چېرې د نشې په حالت کې د موټر چلولو
دې پولیسو ته د خپلې سا،  وینې  یا   تاسېحق لرئ چې له وکیل سره خبرې وکړئ. دا حق په دې مانا نه دی چې 

هم��خبرې نه وي کړي. تاسېمیتیازو  نمونې له ورکولو ډډه وکړئ ان که   له وکیل سره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 اوسیدل  ي الندې بند  ترد قانون  ۱۹۸۳یا د کال د دورانی روغت

⸮⸡د تجزیېپولیس د دورانی روغتیا د قانون  هم  ارزیابی/د  کې په توقیف کې  ریت مامود پولیسو په  تاسېلپاره 
 ای تاسې چلند چال  تاسېس ېچ شتون لريخطر  ېداس ېچ کهځاو  وي رډی ای 18عمر  تاسېس چیرې که ساتلې شی.

د دورانی  تاسېکه شي  فیتوق ېک یاځ په بل ېچ یکول ه شيتمه ن تاسېکړي، سبب  ېنړیم ای هبلنورو ته جدي ژو
⸡⸡⸮ندې توقیف شوې یئ نو د دې دا مطلب هیڅ کله نه دې چې  د څه جرم په سبب بندی  کړې  تاسېروغتیا د قان

 .شوی یئ.



ډاکټر او د دورانی روغتیا یو جوګه مسلکی لپاره د دې بندوبست کوی چې یو  تاسېد دې مطلب دا دې چې پولیس به س
دننه یا د ته د راتلو  ریت مامود پولیسو  تاسېبه س ارزیابی/جائزه  تاسېجائزه واخلی. س تاسېمعائنه اوکړی او س تاسېس

همره ژر کوی څومره ژر چې  ،ساعتو کې دننه اخستلې شی ۲۴په  توقیف نیولو هغه  خو پولیس به د دې بندوبست 
که  شي یدلیساعتونو لپاره غز 12وخت به د  فیساعته توق 24لپاره  ېد ارزون ،ېک شنټیپه س سویپولد ممکنه وی. 

د دې په دوران کې کیدې شی چې پولیس  کړي. دییافسر دا تا سیپول ړیپو ړلو ویو چیرې یو ډاکټر دا اړینه وګڼي ا
 بل یو مناسب ځی ته اولیږی.  تاسېد جائزې لپاره  تاسېس

د یو تائید شوی طبی متخصص  تاسې، پولیس باید س، استیانتظار لپاره  دلویارزول ک د تاسې ېچ ېحال ک ېپه داس
هغوئ س هغوئ س ،جائزه نشی اخستې تاسېلخواه د معائنې بندوبست اوکړی.  په نورو طبی مسئلو/کشالو کې  تاسېخو 

هغوئ به  تاسېمرسته کولې شی چې  هم وضاحت اوک تاسېدرسره مخ یئ او  څه شې  ارزیابی/ړی چې تجزیهته د دې 
 دې.

 

 د توقیف ځای غیر جانبدار/آزاد زیارت کونکی 
 

⸡⸮⸮میې د پولیسو    هم شته  کومو ته چې بغیر  هغوئ ته  ریت مامود جامعې داسې غړی   ته د تګ راتګ اجازه شته. 
هغوئ په رضاکاره توګه کار کوی لپاره د دې چې  دا یقینی کړی چې د توقیف غیر جانبداره زیارت کونکی ویلې شی او 

هغوئ ته خپلو حقوقو ته رسایی ورکړې شی.  شوو وګړو سره مناسب رفتار وشی او دا چې 
 

⸮⸮⸡اوکړئ او یا د  تاسېته دا حق نه دې حاصل چې  تاسې  د توقیف ځای د یو غیرجانبداره زیارت کونکی سره م
⸮⸮ات غوښتنه کولې شی.  که د توقیف  ېتاساوګوری خو زیارت کونکې س تاسېهغوئ نه غوښتنه اوکړئ چې  سره د 

⸮⸮⸡کوی کله چې  تاسېځای  یو غیر جانبداره زیارت کونکې  هغه به د پولیسو نه جدا/ځان له  تاسېسره م بندی یئ نو 
هم،  تاسېفعالیت کوی او دا به ګوری چې س ⸮⸡⸮لنه کیږی اوکه نه. خو بیا  هغوئ سره د خبره  تاسېد حقوقو ا ته د 

 داسې نه غواړئ.  تاسېکولو ضرورت نشته که چرې  
 

 کوئ  ګهشکایت به څرن
 

د خپل ځان سره کیدونکی رفتار په اړه شکایت کول غواړئ، نو د یو پولیس افسر سره  خبره اوکړئ چې باید  تاسېکه  
هم  هغه نه جګپوړئ مسؤل وی. د آزادیدو نه ورسته  هر یو پولیس  تاسېیو څارمن او یا د  کې چې  ریت ماموپه 

     .شي یشکایت کول او یا د یو وکیل په استازیتوب ته IOPC)) د چلند لپاره خپلواک دفتر سوید پولوغواړئ، 
 


