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 2000تروریسم مصوّب  قانون

 به یاد داشته باشیدحقوق خود را طی دوران بازداشت در 
 

اتحادیه  یه قید شده اند طبق قوانین انگلستان و ویلز تضمین میگردند و مطابق رهنمودکه در این اعالم حقوق
 ( درباره حق دسترسی به اطالعات طی دادرسی های کیفری هستند.EU Directive 2012/13اروپا )

 

 حقوق شما در اداره پلیس در این صفحه گنجانده شده است

 در صفحات بعدی ذکر شده است ١١تا  ١باره در بندهای  اطالعات بیشتری در این

 جزئیات کامل در قانون  Hدستورالعمل پلیس (Code of Practice H) درج شده است.

. اگر می خواهید زمانی که در اداره پلیس هستید از یک وکیل کمک بگیرید، به پلیس بگویید. این خدمت ١
 رایگان است.

 خبر بدهید که کجا هستید به پلیس اطالع دهید. این خدمت رایگان است.  . اگر می خواهید به شخص٢

، را در اختیار داشته باشید، به یاد میشونددستورالعمل پلیس  ید قوانین پلیس، که به نامت. اگر مایل هس٣
 پلیس اطالع دهید.

ه باشید به پلیس اگر نیاز به کمک پزشک دارید به پلیس اطالع دهید. اگر حالتان خوب نباشد یا صدمه دید. ٤         
 رایگان است. یپزشکاهی اطالع دهید. کمک

که در اجراء، آماده کردن و تهیۀ یا ال قرار میدهند و شما را مورد سؤشما مظنون شده اند اگر به . ٥         
مجبور نیستید چیزی بگویید. البته ممکن است   اگر از شما دست داشته اید، برانگیختن به عملیات تروریستی 

اع شما صدمه بزند. هر چه که بگویید الی بشود و جواب آن را ندهید و بعد در دادگاه روی آن تکیه کنید به دفؤس
 شود.عنوان مدرک ارائه  ممکن است در دادگاه به 

ماهیت مظنون شدن به شما در اجراء، آماده کردن و تهیه یا برانگیختن به پلیس باید به شما بگوید که . ٦         
 چرا شما را دستگیر و بازداشت کرده اند.عملیات تروریستی، چیست و اینکه 

 را . پلیس باید به شما و وکیل شما اجازه بدهد سوابق و مدارک مربوط به دلیل دستگیری و بازداشت تان٧         
 و زمانی که در اداره پلیس بوده اید  ببینید.

ارد. شما همچنین می ذ. در صورت نیاز به یک مترجم شفاهی، پلیس باید این گزینه را در اختیار شما بگ٨         
 اهید برخی مدارک برایتان ترجمه شود. این خدمت رایگان است.توانید بخو
به پلیس اطالع دهید که می خواهید با سفارت یا کنسولگری  . اگر شما شهروند بریتانیایی نیستید٩          

 شما بازداشت شده اید. این خدمت رایگان است. که کشور خود تماس بگیرید یا این که به آنها اطالع دهند
 دارند.دت می توانند شما را بازداشت نگه. پلیس باید به شما بگوید که تا چه م١٠       
از این حق برخوردار  تاناگر متهم شناخته شوید و پرونده تان به دادگاه فرستاده شود، شما یا وکیل . ١١       

 را ببینید. دادستانیرک اخواهید بود که پیش از جلسه دادرسی دادگاه مد

        

 بازداشت پلیس درمیان بگذارید له را با افسرایک از این حقوق شک دارید، این مسدر مورد هر  اگر
 

                                      
 

به صفحات بعد از خالصه  نحوه برخورد و مراقبت پلیس از شما برای کسب اطالعات بیشتر درباره

  مراجعه کنید
 

گذاشته خواهد شد ءبه اجرا 2018دسامبر  1زایا از تاریخ یه حقوق و ممالاین نسخه از اع

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:en:PDF
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بخوانید. مادامی که در اداره پلیس هر چه زودتر و  ریددانگهمحفوظ لطفاً این اطالعات را 
 هستید این اطالعات به شما در تصمیم گیری کمک خواهد کرد.

 گرفتن کمک برای وکیل از استفاده .١
 ا راهنمائی و کمک کند.وکیل میتواند در مورد قانون شما ر 

  ی نیست که شما مرتکب به عمل خالفبه این معناگر تقاضا کنید با وکیل صحبت کنید 
 شده اید.

  .افسر بازداشت موظف است از شما سؤال کند که آیا شما نیاز به مشاوره حقوقی دارید

 این  خدمتی مجانی است.

 زمانی که در کالنتری بسر  که شما مایل هستید، شب و روز تا پلیس باید در هر موقع
 میبرید، به شما اجازه صحبت با وکیل را بدهد.

  اگر شما درخواست کمک حقوقی نموده اید، معموأل پلیس اجازه ندارد از شما بازجوئی کند
تا زمانی که شما فرصت صحبت با وکیل را داشته باشید.  وقتی پلیس از شما سؤال 

 وکیل در اتاق همراه شما حضور داشته باشد.میکند شما میتوانید درخواست کنید یک 

 نیاز به مشاوره حقوقی ندارید اما بعدأ تغییر عقیده بدهید،  که اگر در ابتداء به پلیس بگوئید

 کمک کند.به شما برای تماس با یک وکیل ایشان به افسر بازداشت اطالع دهید تا 

 رد، و یا اینکه مجددأ نیاز به صحبت اگر وکیل نیاید و یا اینکه در اداره پلیس با شما تماس نگی
 با وکیل داشته باشید، از پلیس بخواهید دو مرتبه با ایشان تماس بگیرند.

  شما میتوانید تقاضای صحبت با وکیلی که میشناسید بنمائید و اگر که آنها خدمات حقوقی

 کمکی ارائه می دهند نیاز به پرداخت وجوه به آنها نیست.  اگر خودتان وکیلی نمی

توانید با وکیل اینکه نمی توانید با وکیلی که میشناسید تماس برقرار کنید، میشناسید و یا 

 کشیک صحبت کنید.  این خدمت رایگان است.

 .وکیل کشیک هیچ ارتباطی با نیروی پلیس ندارد 

 برای ترتیب دادن مشاوره حقوقی رایگان:
  پلیس با مرکز تماس وکالی مدافع(DSCC)   .مرکز تماس می گیردDSCC  مشاوره حقوقی

 دهد.وده اید و یا وکیل کشیک ترتیب میکه خود شما درخواست نم وکیلاز طرف 

 DSCC دهند و مسئولیت ترتیب مشاوره قانونی رایگان به عهده آنها خدمات مستقل ارائه می

 است و هیچ رابطه ای با پلیس ندارند.

 زید:اگر مایل هستید خودتان مخارج مشاوره حقوقی را بپردا
 توانید در صورت تمایل هزینه مشاوره حقوقی را پرداخت کنید.در همه موارد می 

 
  مرکزDSCC تان تماس بگیرد. میتواند از طرف شما با وکیل 

  آنها داشته باشید و شاید  تلفنی مشاوره خصوصی دارید با وکیل مورد نظر خودشما حق

 تصمیم بگیرند برای مالقات شما به اداره پلیس بیاید.

  اگر تماس با وکیل مورد نظرتان مقدور نباشد، پلیس می تواند باDSCC  تماس بگیرد تا آنها

 با وکیل کشیک  بدهند. را ترتیب مشاوره حقوقی رایگان
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 .     به شخصی اطالع دهید که در اداره پلیس هستید٢
 لیس تماس بگیرند که باید بداند شما در اداره پ توانید از پلیس بخواهید با شخص می

 هستید.  این خدمت رایگان است.

   .آنها در اسرع وقت با آن شخص تماس خواهند گرفت 

 نگاهی به دستورالعمل ها  .      ٣
  دستورالعمل ها قوانینی هستند که به شما اطالع میدهند مادامی که شما دراداره پلیس

یتوانند انجام هستید، پلیس چه کارهائی را می توانند انجام دهند و چه کارهائی را نم

 دهند. این دستورالعمل ها جزئیات حقوقی که در اینجا خالصه شده اند را دربر می گیرند.

 اما اجازه ندارید برای مدت  ، پلیس به شما اجازه میدهد دستورالعمل ها را مرور کنید

 پی ببرند شما قانون شکنی نموده اید یا که سعی دارندمدت زمانی طوالنی آنرا بخوانید تا 

 خیر وقت پلیس را تلف کنید.

 ید دستورالعمل پلیس را بخوانید، به افسر بازداشت اطالع دهیدا اگر مایل. 

که بیمار یا صدمه دیده  .     دریافت کمک پزشکی در صورت٤

 باشید

  دهید.  آنها با دکتر یا ببه پلیس خبر  یا صدمه دیده اید نیاز به دارو دارید یااگر مریض هستید
 است.  رایگانت او این خدم خواهند گرفتایر متخصصین پزشکی تماس پرستار و س

 
 اما در ابتداء پلیس باید آنرا  ،ممکن است به شما اجازه بدهند داروی خود را مصرف کنید

ببینند و چک کنند. معموالً در ابتداء یک پرستار شما را می بیند و اگر نیاز باشد پلیس دکتر 
اما خودتان باید هزینه  ،ست کنید دکتر دیگری را مالقات کنیدتوانید درخوا صدا میزند.  می

 آنرا بپردازید.

 
 

 اختیار کردن .     حق سکوت٥ 
 

 ال قرار دهند، مجبور نیستید چیزی بگویید.ؤشما را مورد س اگر به عنوان مظنون جرم
ه در دادگابخواهید الی بشود و جواب آن را ندهید و بعد ؤبا این وجود، اگر از شما س

 شما صدمه بزند.  دفاعبه ممکن است ، روی آن تکیه کنید 
 شود.د ممکن است به عنوان مدرک ارائه هر چه که بگویی

 

 ری و توقیف شما یعلّت دستگ. اطالع درباره ٦
 

  اطالعاتی را در اختیار شما بگذارد تا شما بتوانید درک کنید چرا دستگیر شده اید پلیس باید
ند که شما در اجراء، تهیه و تحریک عملیات تروریستی دست و چرا به شما مظنون هست

 . دارید
 به شما اطالع دهد چرا معتقدند شما باید توقیف شوید.پلیس پلیس، باید  دارهدر ا 
 ظن به اینکه در عملیات تروریستی دست داشته اید، الی درباره ؤپیش از آنکه از شما س

ت کافی درباره آنچه که فکر می کنند شما ، پلیس باید به شما و وکیل شما اطالعابپرسند
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به تحقیقات بدون اینکه تا شما بتوانید از خود دفاع کنید، اما کنند مرتکب شده اید ارائه 
 پلیس صدمه ای وارد شود.

  شما مرتکب شده ایدمظنون است پلیس میباشد که این شامل هر جرم دیگری. 
 

بازداشت مشاهده سوابق و مدارک مربوط به دستگیری و  . ٧
 شما

 
 :مادامی که در اداره پلیس بازداشت هستید، پلیس باید 

 .جزئیات بازداشت شما، دلیل و نیاز به دستگیری و بازداشت شما را ثبت کند 
  به وکیل شما اجازه دهد این مدارک را مشاهده کنید. افسر بازداشت می تواند

 ترتیب این کار را بدهد.
 

 را بدهند تا بتوانید ازه دسترسی به این مدارک و موادی پلیس باید به شما و وکیل شما اج
 خود را مورد چالش قرار دهید. قانونمند بودن دستگیری و بازداشت مؤثری  هبه نحو

 

برخی مدارک برای کمک  ۀ.  داشتن مترجم شفاهی و ترجم٨
 به شما

 
  که شخصی  هماهنگ کنداگر انگلیسی صحبت نمی کنید و یا نمی فهمید پلیس میتواند

 به زبان شما صحبت می کند برای کمک به شما بیاید. این خدمات رایگان می باشد.
 مترجم زبان اشاره  حضور تواند اگر ناشنوا هستید و یا مشکل گفتاری دارید، پلیس می

 انگلیسی را برایتان ترتیب دهد.  این خدمات رایگان می باشد.
 ز یک مترجم شفاهی می خواهد یا نمی فهمید پلیس ا ،اگر انگلیسی صحبت نمی کنید

بگوید. این کار باید هر بار که تصمیم به نگه داشتن شما  رایتانکه دلیل بازداشت شما را ب
 در بازداشتگاه گرفته می شود انجام شود.

  هر بار که تصمیمی برای نگه داشتن شما در بازداشتگاه گرفته می شود و هر بار که شما
دهد، مگر آن ارائه باید به شما گزارش ثبت شده آن را را متهم به جرمی می کنند پلیس 

 این کار داشته باشند. به طور مثال:که دالیل خاصی خالف انجام 
  اگر تصمیم بگیرید جهت دفاع از خودتان نیاز به این گزارش ندارید زیرا متوجه همه

 منصرف شدن از حق دریافت گزارش چه می باشد و چیز هستید و میدانید عاقبت  
صت صحبت کردن با یک وکیل برای کمک در تصمیم گیری را داشته اید.  باید یک فر

 رضایت کتبی نیز ارائه کنید.
 

  مترجم بجای ترجمۀ کتبی کافی می  از سوی اگر ترجمۀ شفاهی و یا خالصه ای
باشد تا بتوانید از خود دفاع کنید و کامأل متوجه باشید چه اتفاقی میافتد.افسر 

 این عمل را تأئید کند. بازداشتگاه باید
 

 را تهیه نمی کنند، مترجم یادداشتآن  س از شما سؤال می پرسد و ضبط صوتوقتی پلی 
از سؤاالت و پاسخهای شما به زبان خودتان تهیه می کند.  شما می توانید این اظهارنامه 

 را بخوانید و صحت آن را تصویب کنید و سپس آن را امضاء کنید.
 

  را  اظهارنامه نامه ای به پلیس ارائه نمائید، مترجم نسخه ای از اینهاراظ مایل هستیداگر
را با امضای خود  را بدقت مرور کنید و صحت آن کند تا شما آن به زبان خودتان تهیه می

 تصویب کنید.
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  را داشته اعالمیه شما همچنین از این حق برخوردار هستید که نسخه ترجمه شده این
یک مترجم شفاهی و با  از سوی وجود نباشد، این اطالعات باید باشید. اگر ترجمه آن م

 ترجمه آن بدون تأخیر در اختیار شما گذاشته شود.

 

 . تماس با سفارت یا کنسولگری کشور خود٩
 

با کنسولگری، سفارت و یا  یداگر تبعه انگلیس نیستید، می توانید به پلیس اطالع دهید که مایل
کمیساری عالی کشور خود تماس گرفته تا به آنها اطالع دهید کجا هستید و چرا در اداره پلیس 

هماهنگ که بطور خصوصی شما را ببینند و یا  هماهنگ کنندهستید.  در ضمن آنها می توانند 
 وکیلی به دیدار شما بیاید.که  کنند
 

 دارنددر بازداشت نگه را چه مدت می توانند شمابرای . ١٠
 

  ،ساعت بدون محکوم  48شما را بیش از پلیس فقط در صورتی که دادگاه اجازه بدهد
روز از  14بازداشت را حد اکثر تا این مدت دارند.  دادگاه اجازه دارد در بازداشت نگهساختن 

 کنند بدون اینکه شما را محکوم به جرم سازند. د شروع بازداشت شما تمدی
 

 لزومی به قضیه شما رسیدگی نماید تا ببینند آیا  بایدافسر پلیس ارشد  دگاه یکز چنهر ا
تان در صورتی که حال. به این کار تجدید نظر می گویندیا خیر.  هست بازداشت شما به 

 کنید.  در ضمن وکیل شما می برازنظر خود را در مورد این تصمیم ا می توانیدخوب باشد 
 تان را در مورد این تصمیم بگوش پلیس برساند.شما نظر از جانبتواند 

 
 شما را آزاد نکند باید دلیل آن و گزارش ثبت شده در پرونده بازداشت  ۀاگر افسر مرور پروند

 شما را بهتان بگوید.
 

  لزومی به بازداشت شما نباشد باید آزاد شوید. دیگر اگر 
 وقتی که پلیس از دادگاه می خواهد بازداشت شما تمدید شود: 

 
  برگزارباید اطالعیه کتبی به شما بدهند تا بدانید چه وقت جلسۀ دادرسی دادگاه 

 خواهند بازداشت شما را تمدید نمایند. گردد و بر اساس چه دالئلی می می
 مگر آنکه یک لینک تلویزیونی راه  ببرنددادگاه  بهباید شما را دادرسی  ۀبرای جلس

اه را ببینید و صدای آنها را بشنوید و آنها نیز اندازی شود تا بتوانید حضار داخل دادگ
 توانند شما را ببینند و صدایتان را بشنوند.ب

 .شما از این حق برخوردار هستید که وکیلی با شما در دادگاه حضور داشته باشد 
  پلیس فقط در صورتی می تواند شما را در بازداشت نگه دارد که دادگاه تشخیص

یس با دقت و بدون اتالف وقت مشغول بررسی پرونده دهد این کار الزم است و پل
 شما است. 

  اگر پلیس برای فرستادن شما به دادگاه به اندازه کافی اسناد و شواهدی در دست داشته
تا  برساندبه اطالعتان را پست اتهام شما  از سوی ، ممکن است در اداره پلیس یا باشد
 به دادگاه بروید.محاکمه  برای 

 
 مدید بازداشتبازبینی و ت

  ساعت در بازداشت  48بیشتر از احتمال دارد پس از دستگیری تان، شما را گاهی اوقات

 را در اختیار شما بگذارند: زیردارند.  در این مواقع، باید موارد نگه
 مدرک کتبی که نشان دهد تقاضای تمدید بازداشت شما ارائه گشته است؛ ~
 ساعت ارائۀ تقاضای تمدید ~
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 است در دادگاه به این تقاضا رسیدگی شود و ساعتی که قرار ~
 دالئلی که نیاز به بازداشت بیشتر بوده است ~

ای اعالمیه ضمنأ هر بار تقاضایی برای تمدید و یا تمدید مجدد بازداشت شما ارائه میگردد،  
 باید به شما )و وکیل حقوقی شما( ارائه گردد.  

 

 ده به دادگاهدسترسی به شواهد در صورت ارجاع پرون.      ١١
 

علیه باید این اجازه را بدهند که شواهد تان اگر شما را متهم به جرمی بکنند، به شما یا وکیل 
که ممکن است در دفاع از خود به شما کمک کند  ببینید. این  را خود و همچنین شواهد و مدارک

 Crown) سلطنتی دادستانیپلیس و خدمات   صورت بگیرد.محاکمه کار باید پیش از شروع 
Prosecution Service) و به شما  هماهنگی های الزم را بعمل آورنداین کار  برایموظف هستند

 .داده شودامکان دسترسی به شواهد و مدارک مربوطه 
 

بودن در اداره  زماناطالعات دیگری که دانستن آنها 
 پلیس الزم است

 
بت چگونه باید با شما رفتار گردد و چگونه باید از شما مواظ

 کنند
 
تحت بازداشت که در اداره پلیس  زمانی که به شما اطالع می دهند تا هستندی نکات موارد این

چه انتظاراتی می توانید داشته باشید. برای کسب اطالعات بیشتر درخواست کنید  هستید
د دستورالعمل پلیس را ببینید.  این اطالعات حاوی فهرستی می باشد از گزینه هایی که می توانی

برای کسب اطالعات بیشتر در این موارد داشته باشید. اگر سؤالی داشتید می توانید از افسر 
 بازداشت سؤال کنید.

 

 افرادی که نیاز به کمک دارند
 
  اگر مشکل یادگیری دارید ، به طور مثال، هستید آسیب پذیرسال دارید یا  ١٨اگر کمتر از

خوردار هستید که به هنگام برخی کارها ، از این حق برروانی دارید روحی ویا مشکل 
 (بزرگسالبالغ )شخص " فردیاز جانب پلیس شما را همراهی کند. چنین شخصی 

 یه به وی داده می شود.ماین اعالمناسب" نامیده می شود و نسخه ای از 
 
 برایتان می گوید، نگه داشتن شما در اداره پلیس را  یلهنگامی که پلیس حقوق و دال

به شما کمک خواهد کرد تا درک کنید چه اتفاقی در حال مناسب  غاین شخص بال
به هنگام قرائت هشدار پلیس نیز این  افتادن است و منافع شما را در نظر می گیرد.

 شخص باید همراهتان باشد.
 

 همچنین می تواند از جانب شما درخواست داشتن وکیل بکند. تانمناسب  شخص بالغ 
 

  مناسب در اتاق با وکیل خود صحبت  دون حضور شخص بالغبدر صورت تمایل می توانید
 کنید.
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  هستید ممکن است پلیس مستلزم به اجرای یکی  بازداشتمادامی که در اداره پلیس
 د، شخص بالغاز موارد زیر را انجام دههر یک بخواهد اگر پلیس .از نکات ذیل بگردد
نکه دلیل استثنائی بایست همراه شما حضور داشته باشد مگر ای مناسب شما می
 وجود داشته باشد:

 
  با شما مصاحبه کنند و یا از شما بخواهند اظهار نامه کتبی و یا گزارشات پلیس را

 امضاء کنید.
  از شما بخواهند بیش از لباس های پوشش بیرونی خود را برای بازرسی بدن در

 بیاورید.
 از شما بگیرند  اثر انگشت و یا عکس و دی ان ای شما و یا نمونه های دیگری 
 . از شما برای فرآیند شناسایی شاهد اثر انگشت بگیرند 

 
  پلیس برای تشخیص این که نیازی به تمدید بازداشت  از سویبه هنگام مرور پرونده

شخصاً  داده شود که تانمناسب  ه شخص بالغباین فرصت باید شما هست یا خیر 
 تا به شما کمک کند. یا تلفنی حضور داشته باشد

 
 بکند، در صورت امکان  هنگامی که پلیس می خواهد شما را متهم به ارتکاب جرم

 باید حضور داشته باشد. تانمناسب  شخص بالغ
 

 

 دریافت جزئیات درباره مدت زمانی که در اداره پلیس هستید
 

 افتد ثبت میگردد.  به این کار ثبت  مادامی که در اداره پلیس هستید هر اتفاقی برایتان می
 ش بازداشت می گویند.گزار

 
 می توانید  تانمناسب  یس، شما، وکیل شما یا شخص بالغبه هنگام ترک اداره پل

درخواست کنید یک نسخه از گزارش بازداشت را به شما بدهند. پلیس باید یک نسخه از 
 گزارش بازداشت تان را در اسرع وقت به شما بدهد.

 
  لیس درخواست کنید نسخه ای از گزارش ماه پس از ترک اداره پ ١٢شما می توانید تا

 بازداشت تان را به شما بدهند.
 

 برقراری تماس
 

  به غیر از صحبت با یک وکیل و اطالع دادن به شخصی از بازداشت خود، معموالً به شما
 .داشته باشیداین اجازه داده خواهد شد که یک تماس تلفنی 

 
  بگویید.به پلیس  داشته باشیداگر می خواهید تماس تلفنی 

 
 .همچنین می توانید درخواست کنید به شما یک کاغذ و خودکار بدهند 

 
  ممکن است بتوانید مالقاتی داشته باشید اما افسر بازداشت می تواند به شما اجازه این

 کار را ندهد.
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 سلول شما
 

  .در صورت امکان باید شما را در سلول انفرادی حبس کنند 
 

 ن باشد.سلول باید تمیز، گرم و روش 
 

 باشد.  رختخواب شما باید تمیز و مرتب 
 

 .شما باید مجاز باشید از توالت استفاده و بتوانید حمام کنید 

 
 پوشاک

 
 اگر لباس هایتان را از شما بگیرند، پلیس باید لباس و پوشاک دیگری در اختیار شما بگذارد.

 

 غذا و نوشیدنی
 

دنی بدهند.  در ضمن می توانید بین وعده های غذا نوشی با همراهوعده غذا  ٣باید به شما روزانه 
 آشامیدنی درخواست کنید.

 

 ورزش
 

 در صورت امکان میبایست فرصتی داشته باشید که هر روز هوای آزاد بخورید.
 

 وقتی پلیس از شما بازپرسی می کند
 
 .اتاق بازجوئی باید تمیز، گرم و روشن باشد 

 
 .الزم نیست بایستید 

 
 نام و رتبه خود را به اطالع شما برسانند. افسران پلیس باید 

 
  برای صرف وعده های غذا باید زمان تنفس عادی داشته باشید و پس از دو ساعت فرصتی

 برای صرف آشامیدنی داشته باشید.

 
  ساعت  ٨ساعتی که نزد پلیس توقیف هستید، باید به شما اجازه بدهند مدت  ٢٤در هر

 استراحت کنید.
 
 
 
 

 نیازهای مذهبی
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  اگر طی زمانی که در اداره پلیس هستید برای عمل به تعهدات مذهبی خود نیاز به کمک

داشته باشید با پلیس صحبت کنید. در صورت نیاز آنها می توانند کتاب های دینی و دیگر 
 .مواردی را در اختیار شما قرار دهند

 

 مواقعی که قوانین عادی متفاوت هستند
 

 ک کندانتخاب وکیلی که به شما کم
گاهی اوقات موارد خاصی پیش می آید که پیش از این که با وکیل خود صحبت کنید پلیس نیاز 

ال کردن از شما داشته باشد. اطالعاتی در مورد این مواقع خاص در دستورالعمل ؤفوری به س
پلیس درج شده است. این اطالعات شامل نکاتی است درباره این که وقتی شما در کالنتری 

ستید پلیس چه کارهائی را می تواند انجام دهد و چه کارهائی را نمی تواند انجام دهد. توقیف ه
 .  ددر دستورالعمل پلیس مراجعه نمائی H شرط  6.7اگر مایلید جزئیات آنرا مرور کنید به فقره 

 

 در اینصورت باید بهکنید. صحبت دهد با وکیل مورد نظر خود  پلیس در یک مورد به شما اجازه نمی
از  Bخاب کنید.  اگر مایلید جزئیات آنرا مرور کنید، به پیوست تنشما اجازه دهند تا وکیل دیگری ا

 دستور العمل پلیس مراجعه کنید. Hشرط 
 

این پلیس در یک مورد به شما اجازه نمیدهد با وکیل مورد نظر خود بطور خصوصی صحبت کنید.  
دارد اجازه میدهد بازجوی اونیفورم به تن  زمانی است که افسر پلیسی که رتبۀ خیلی باالئی

  Hاز شرط  6.5 اگر مایل هستید این جزئیات را مشاهده کنید به بند حضور داشته باشد.  
 دستورالعمل پلیس مراجعه کنید.

 

 اطالع دهید به فرد دیگر ازداشت خود در اداره پلیسبدرباره 
این س بگیرید.  اطالعاتی در دهد با هیچکس تما پلیس به شما اجازه نمیگاهی اوقات 

اگر مایلید به جزئیات این نکته مراجعه کنید، در دستورالعمل پلیس قید شده است. موارد 
 دستورالعمل پلیس درج شده است. H از شرط  Bدر پیوست 

 

 بازداشتگاهمستقل کنندگاِن  بازدید
 

 بازدیدیابند.  آنها را بعضی از اعضای جامعه می توانند بدون خبر قبلی در اداره پلیس حضور 
بازداشتگاه می نامند که بطور داوطلبانه کار می کنند تا تضمین نمایند که  مستقلکنندگان 

  را دارند.حقوق خود  حق دسترسی بهو آنها  شودبا بازداشت شدگان خوب رفتار می 
 

د در بازداشتگاه مالقات کنید و نمی توانیمستقل کنندگان  بازدیدشما حق ندارید با 
کننده بی طرف بازداشتگاه به مالقات شما بیاید.  اگر در حین  بازدیددرخواست کنید تا 

توقیف شما در بازداشتگاه، عیادت کننده بی طرف بازداشتگاه به مالقات شما بیاید، نقش 
آنها مستقل از پلیس است و هدف آنها تضمین رفاه و محفوظ بودن حقوق شما است.  اما 

 ، مجبور به مالقات با آنها نیستید.در صورت عدم تمایل
 

 
 
 

 چگونه می توانید شکایت خود را ارائه کنید
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اگر بخواهید در مورد نحوه ای که با شما رفتار شده شکایت کنید، درخواست کنید با افسر 
تر دارد صحبت کنید.  پس از آزادی، می توانید در هر زرس پلیس و یا پلیسی که رتبه بلندبا

از یا اینکه  شکایت خود را ببرید  (IOPC) دفتر مستقل نحوه برخورد پلیسه اداره پلیسی ب
 دهید.شکایت تان را ارائه خود  مجلسنماینده وکیل و یا   طریق

 
 


