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 2000قانون دہشت گردی 

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

 کےمطابق ہیں۔ EU Directive 2012/13 ن قوانینئیورپی سے حوالے حق کے معلومات 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  ف پریکٹس سیکوڈ آ ُمکمل تفصیالت پولیس کے

 کے موجودگیپولیس سٹیشن میں  یتاکہ وہ آپ ک ،بتائیں پولیس کو  توہو ( کی ضرورت سٹرسول  آپ کو کسی وکیل ) اگر .1

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

 ہے۔ میں دستیاب  ُمفت۔ یہ سے بات کیجئےلیس پو ہیں کہ آپ پولیس سٹیشن میں ہیں تو اگرآپ کسی کو بتانا چاہتے .2

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

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

 ہے۔ میں دستیاب  ُمفت بی مددپولیس کو بتائیں۔ ط

 جاتے سواالت کئے کے کسی واقعات کی ُپشت پناہی، تیاری یا اُکسانے کے شکوک کی بنا پر دہشت گردی اگرآپ کو .5
دوران آپ کسی ایسی بات کا ذکرنہیں  کے جانے ، اگرسوال پوچھےتاہمآپ کا کچھ کہنا الزمی نہیں ہے۔  ہیں، تو

۔  آپ کی نقصان پہنچ سکتا ہے دفاع کو آپ کے اس سےتو  انحصار کریں گےکرتےجس پربعد میں آپ عدالت میں 
 سکتی ہے۔ پیش کی جا پر طور کےثبوت  کہی گئی کوئی بھی بات طرف سے

میں کسی واقعات کی ُپشت پناہی، تیاری یا اُکسانے  دہشت گردی کےکہ  آپ کو بتانا چاہیےالزمی طور پر پولیس کو  .6
حراست کیوں  اور یہ بھی کہ آپ کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے اور نوعیت کیا ہے آپ کے ملوث ہونے کے شکوک کی

 میں رکھا گیا ہے۔

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

ھا جا رہا ہے اورجن میں آپ کے پولیس میں یہ درج ہو کہ آپ کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے اور کیوں حراست میں رک

  رکھے جانے کے بارے میں تفصیالت درج ہوں۔میں سٹیشن 

۔ آپ بعض دستاویزات کا ہوگا اُس کا انتظام کرنا  پر ، تو پولیس کو الزمی طورواگرآپ کو مترجم کی ضرورت ہ .8

 ہے۔ میں دستیاب  ُمفتہیں۔ یہ  سکتے اوترجمہ بھی کر

 ہیں یا اُنہیں بتانا چاہتے رابطہ کرنا چاہتے سفارت خانے یا کونسلیٹ سے اپنے ہیں اور نہیں شہری اگرآپ برطانوی .9

 ہے۔ میں دستیاب  ُمفتہیں کہ آپ زیرحراست ہیں، تو پولیس کو بتائیں۔ یہ 

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

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

 دیکھنے کا حق حاصل ہوگا۔ثبوت  پاس موجود  کے

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

 

                                      
 

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

 رکھنا چاہیے، خالصےکےبعد کےصفحات دیکھیں
 

 سے قابل عمل ہے۔ 2018دسمبر 1نوٹس 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 انہیںہوسکے یجلد جتنی ورمعلومات کو اپنے پاس رکھیں ا نبرائےکرم ا
 ۔ریں گیکرنے میں آپ کی مدد ک دوران فیصلے کے

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

   مشورہ دے سکتا ہے۔ آپ کو اور بارے میں آپ کی مدد کرسکتا ہے قانون کےایک وکیل 

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

 کہ کیا آپکو قانونی مدد کی  پوچھنا چاہیے آپ سے پر پولیس حراستی افسر )کسٹڈی افسر( کو الزمی طور
 ہے۔ میں دستیاب  ُمفتضرورت ہے۔ یہ 

 دوران آپ کو  شن میں آپ کی موجودگی کےکسی بھی وقت، دن یا رات، پولیس سٹی پر پولیس کو الزمی طور
 بات کرنے دینا چاہیے۔ سےوکیل 

  کی  اس وقت تک سواالت پوچھنے پر تو پولیس کو عام طور ہیں کہتے لئے کے قانونی مشورےاگرآپ
سواالت  سے ملنے کا موقع نہیں مل جاتا۔ جب پولیس آپ سےوکیل اجازت نہیں ہوتی جب تک آپ کو کسی 

 ساتھ موجود ہو۔ کمرے میں آپ کےوکیل ایک ہیں کہ  سکتے ہہآپ ک تو پوچھتی ہے

 ہیں  لیتے بعد اپنا ارادہ تبدیل کر لیکن اس کے ہیں کہ آپ کو قانونی مشورہ نہیں چاہیے اگرآپ پولیس کو بتاتے
 آپ کی مدد کرے گا۔ لیے کے رابطے سےوکیل کسی  کو بتائیں جو حراستی افسر پولیس کے تو

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

 وہ لیگل ایڈ پرکام کرتے اگر ہیں اور سکتے ہکہ لیے کے بات کرنے سے وکیلکسی  آپ اپنی جان پہچان کے 
کو نہیں جانتے یا آپ کی جان پہچان وکیل آپ کسی  گی۔ اگر کو ادائیگی نہیں کرنا ہوآپ  لیے اس کےہوں تو 
میں  ُمفتہیں۔ یہ  سکتے بات کر سےوکیل  پر حاضر رابطہ نہیں کیا جاسکتا تو آپ ڈیوٹی سے وکیل والے

 ہے۔ دستیاب 

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

  کال سنٹروکیل پولیس ڈیفنسDefence Solicitor Call Centre (DSCC)   سے رابطہ کرے گی۔
DSCC کسی ایسے یا گا، یا تو سی ڈی ایس ڈائریکٹ کی طرف سے،  کا بندوبست کرے قانونی مشورہ دینے
 ے۔کی طرف سوکیل  پر حاضر یا ڈیوٹی، وآپ نے کہا ہ لیے جس کے کی طرف سےوکیل 

  جو مفت قانونی مشورہ فراہم کرنے کا انتظام  ،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

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

 ہیں۔ سکتے ئےادائیگی کریل کے شورےتمام مقدمات میں قانونی م آپ چاہیں تو اگر 

 ڈی ایس سی سی DSCC ۔کریں گےرابطہ  سے وکیلاپنے  آپ کے آپ کی جانب سے 

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

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

 سکے۔

 ہیںمیں  کسی کو بتانا کہ آپ پولیس سٹیشن .2

 یہ جاننے کی  کورابطہ کرے جس  شخص سے سکتےہیں کہ وہ کسی ایسے ہآپ پولیس کو کہ
 ہے۔ میں دستیاب  فتہیں۔ یہ مُ میں آپ پولیس سٹیشن کہ ہو ضرورت 

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

 ہوئے کوڈز آف پریکٹس کو دیکھتے .3

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

 خالصہ اس نوٹس میں دیا گیا ہے۔ 

 پولیس کو یہ جاننے سے اگراسدے گی لیکن  کی اجازت پڑھنےکو  پولیس آپ کو کوڈز آف پریکٹس 
 ۔ایسا نہیں کرسکتے آپتو  کہ کیا آپ نے قانون کو توڑا ہے ہو تاخیر میں

 ۔کو بتائیں حراستی افسر ہیں، تو پولیس کے اگرآپ کوڈز آف پریکٹس پڑھنا چاہتے 

 طبی مدد حاصل کرنا  تو ہوں اگرآپ بیماریا زخمی  .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۔  کی اجازت دی جا 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 نےبال کو ڈاکٹر ۔ آپ کسی اور گی کو بھی بالئے
 ادائیگی کرنا ہوگی۔ لیے

 خاموش رہنے کا حق .5

 کے کسی واقعات کی ُپشت پناہی، تیاری یا اُکسانے کے شکوک کی بنا پر دہشت گردی آپ سے اگر

 الزمی نہیں کہ آپ جواب میں کچھ کہیں۔ لئے ہیں، تو آپکے جاتے سواالت پوچھے
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 کریں گے انحصارجن پربعد میں آپ عدالت میں  جوابات میں کچھ نہیں کہتے سواالت کے آپ ایسے تاہم، اگر
 نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دفاع کو آپ کے تو اس سے

 سکتا ہے۔ پیش کیا جا پر طور کے ثبوت آپ جو بھی کہیں گے، اُس کو

 حراست میں رکھا گیا ہے۔ اور کیا گیا ہے یہ جاننا کہ آپ کو کیوں گرفتار .6

  پولیس کے لیئے الزمی ہے کہ ُوہ آپ کو مطلوبہ معلومات مہیا کریں تا کہ آپ جان سکیں کہ آپ کو
کیوں حراست میں لیا گیا ہے اور آپ پر دہشت گردی کے کسی واقعات کی ُپشت پناہی، تیاری یا 

 شکوک کیوں ہیں۔ عمل میں ملوث ہونے کے اُکسانے کے

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

 بارے میں  کے دہشت گردی کے کسی واقع میں ملوث ہونے کے شک  کہ آپ سے اس سے پیشتر
پر  کو الزمی طور وکیل بارے میں آپ کو اور آپ کے امر کے سواالت پوچھے جائیں، پولیس کو اس

 ہے، تاکہ آپ اپنا دفاع کرکیا آپ نے کیا  اُن کے خیال میں معلومات مہیا کرنی چاہیں کہ  مناسب
 جب پولیس کی تفتیش کو نقصان پہنچتا ہو۔ماسوائے اُن حاالت میں  سکیں،

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

 بارے میں ریکارڈ دیکھنا حراست کے اوری کی گرفتارآپ  .7

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

 بارے میں ضرورت کے کی وجہ اور کرنے ریکارڈ میں آپ کو گرفتار آپ کی حراست کے 

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

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

 چاہیے دالنا کواُن دستاویزات اورمواد تک رسائی 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 یا سمجھتے توپولیس آپ کی مدد کے آپ انگریزی نہیں بولتے 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 حروم ہیں یا بولنےم اگرآپ سماعت سے 
گی۔  ُمترجم کا انتظام کرے اشاروں کی برطانوی ُزبان )برطانوی سائن لینگویج( کےانگریزی کے لیے

 ہے۔ میں دستیاب  یہ ُمفت

 تظام کرے مترجم کا ان 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

 پولیس آپ کو حراست میں رکھنے کا فیصلہ کرتی ہے۔

 آپ پرکسی بھی ُجرم کا الزام عائد کئے 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 کہ آپ کو حراست میں کیوں رکھا جارہا ہے 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 کو اپنے دفاع کے ہیں کہ آپ اگرآپ یہ فیصلہ کرتے
اپنا  پولیس سے آپ کو اور رہا ہے ہیں کہ کیا ہو پر سمجھتے کیونکہ آپ مکمل طور ہے

پولیس  اور نتائج کی مکمل سمجھ ہے کے ہونے دستبردار حق سے کے ریکارڈ حاصل کرنے
ئے کہا ہے۔ یل کے لینے مدد 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  بجائےکسی ُمترجم کی طرف سےکی 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

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

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

 ہیں، تو ُمترجم اس بیان کی ایک نقل آپ کی اپنی زبان میں  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 ذریعے معلومات مہیا کی جانی چاہیں اور کسی نامناسب تاخیر 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  لوکیکسی  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

 حراست رکھا جاسے زیادہ صرف اُس صورت میں زیر   گھنٹے 48 کوئی الزام عائد کئے آپ کو بغیر 
اس یہ اختیار ہے کہ ُوہ کوئی الزام عائد پعدالتوں کے  ۔جب ایک عدالت اس کی اجازت دے سکتا ہے

دن تک کی توسیع کر  14ں گرفتاری سے لے کر زیادہ سے زیادہ کیئے زیر  حراست کی مدت می
  سکیں۔ 

  کہ کیا آپ کو اب بھی پولیس  لیے کے کو یہ دیکھنے پولیس افسر ایک سینئربعض اوقات
گی ۔ اس کو  ہو ثانی کرنا نظرالزمی طورپرپرمعاملے  آپ کےسٹیشن میں رکھا جانا چاہیے 

، آپ ںمند حالت میں نہ ہو جب آپ صحتماسوائے اُس وقت ( کہا جاتا ہے۔ نظرثانی  ) ریویو
 وکیل بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آپ کے کے کہ آپ اس فیصلے کو حق حاصل ہے

 کا حق حاصل ہے۔دینے بارے میں اپنی رائے کے بھی آپ کی جانب سےاس فیصلے کو

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

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

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

 کیا جاسکتا ہے۔ رہا ُجرم کی تفتیش جاری رکھنا چاہتی ہے، تو آپ کو ضمانت پر

 عدالت کو درخواست دیتی ہے: لئے جب پولیس آپ کی حراست میں توسیع کے 

 کی تاریخ بتائی جائے اور یہ بھی کہ  سماعتتحریری طور پر عدالتی آپ کو یہ الزمی ہے کہ  تو
 توسیع کے لیئے درخواست کن بنیادوں پر کی گئی ہے۔  میں آپ کو زیر  حراست رکھنے

  سماعت کے لیئے عدالت میں الیا جائے۔پ کو آیہ الزمی ہے کہ 

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

  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 غیرب 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

 وسیع اور اس پر نظر ثانیحراست میں ت

  گھنٹے کے لیئے زیر  48بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کی حراست کے بعد
 حراست رکھا جائے۔ ایسے حاالت میں آپ کو درج ذیل کا مہیا کیا جانا الزمی ہے:

 ۔ ایک تحریری دستاویز کہ حراست میں توسیع کے لیئے درخواست دی گئی ہے 

  گئیجس وقت درخواست دی 

 جس وقت درخواست کی عدالت میں سماعت ہونا ہے 

 وجہ )وجوہات( جن کی بنا پر مزید زیر حراست رکھنے کی درخواست دی گئی ہے۔ 

ہے کہ جب بھی آپ کی حراست میں توسیع یا مزید توسیع کے لیئے درخواست دی جاتی ہے  الزمیبھی یہ 
 آپ اور آپ کے وکیل کو تحریری طور پر آگاہ کیا جائے۔تو 

 تک رسائی  ثبوتاگرآپ کا مقدمہ عدالت میں جاتا ہے تو  .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  ثبوتکو دیکھنے کی اجازت دی جانی چاہیے، بمع اُس  شواہدموجود 

پیشتر کیا جانا چاہیے۔ پولیس اور  ونے سےہو۔ ایسا الزمی طور پر مقدمہ شروع ہ امدد کرسکت
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اور متعلقہ دستاویزات اور  کرنا چاہیےاس کا انتظام کوالزمی طورپر کراؤن پراسیکیوشن سروس

 تک رسائی ُمہیا کرنی چاہیے۔مواد 
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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 یے اورساتھ کیسا سلوک ہونا چاہ آپ کے

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

میں اس بارے میں  ان۔  درخواست کریںلیے  کے لیے، کوڈزآف پریکٹس دیکھنے کے ہیں۔ مزید جاننے رکھ سکتے

بارے میں مزید معلومات کہاں سے حاصل کی جاسکتی  ایک کے میں سے ہر امورہ ان ک ایک فہرست بھی شامل ہے

 توپولیس کسٹڈی افسر سے پوچھیں۔ ہوںپوچھنا چاہتے آپ کوئی سواالت  ہیں۔ اگر

 ہووہ لوگ جنہیں مدد کی ضرورت 

 کو سیکھنےآپ  اگر پر طور مثال کے، ہیں ُپختہغیریا اگرآپ ذہنی طورپر  سے کم ہے سال 18اگرآپ کی عمر 
آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ  پولیس کی  تو ،ہوں ذہنی صحت کےمسائل کو اگر آپکی مشکالت درپیش ہیں یا 

 ۔ 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

  حقوق  جب پولیس آپ کو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے آپ کے پر س وقت الزمی طوراُ  ساتھی کا مناسب بالغآپ
س کو اس وقت رہا 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 

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

 کرنےاقدام کوئی  ولیس کو مندرجہ ذیل میں سےدوران پ 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 کےپر  کو الزمی طورساتھی مناسب بالغ  ، آپ کےںوجوہات نہ ہو

 کہتی  لیے کے دستخط کرنے پر کے کاغذاتیا پولیس انات ری بییا آپ کو تحری 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 

 ی ہے۔متعلق کوئی بھی کام سرانجام دیت 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  یا فون پر پر کوذاتی طور ساتھی مناسب بالغ آپ کےآپ کی مدد کیلئے زیرحراست رکھا جانا چاہیے، تب

 کا موقع دیا جانا چاہیے۔ ہونے

  اس وقت حاضرہونا  تو وہ بھیہو دستیاب  ساتھی کا مناسب بالغ اگرآپجب پولیس آپ پر ُجرم عائد کرے تو
  ۔چاہیے

 وقت کی تفصیالت حاصل کرنا آپ کی موجودگی کےمیں پولیس سٹیشن 

  کسٹڈی ریکارڈ  بات کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اسے دوران ہونے والی ہر آپ کی موجودگی کےمیں پولیس سٹیشن
 حراستی ریکارڈ کہا جاتا ہے۔ یعنی

 حراستی ساتھی کوئی مناسب بالغ  کایا آپ  وکیلآپ، آپ کا  ہیں، توسے فارغ ہوتے پولیس سٹیشن  جب آپ
 ممکن ہو یجلد یجتن ہیں۔  پولیس کو سکتے ہکہ لیے کےحاصل کرنے ریکارڈ )کسٹڈی ریکارڈ( کی ایک نقل 

 دینا الزم ہے۔ نقلکسٹڈی ریکارڈ کی  آپ کو آپ کے سکے
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  سکتے طلب کر اپنےکسٹڈی ریکارڈ کی نقل سےپولیس ماہ تک  12بعد  کے سے فارغ ہونےآپ 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 آپ کو ایک ٹیلی فون کال کرنے

 ۔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( آپ کی کوٹھڑی

 آپ کو اپنی کوٹھڑی )سیل( میں رکھا جانا چاہیے۔ تو ممکن ہو اگر 

 چاہیے۔ی ہونروشن  یہ صاف، گرم اور 

 میں ہونا چاہیے۔مناسب حالت  آپ کا بستر صاف اور 

  دھونےکی اجازت دی جانی چاہیے۔ہاتھ ُمنہ  استعمال کرنےاور ٹوئیلٹ کاآپ کو  ہے کہ الزمییہ 

 کپڑے

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

 یناپ 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

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

 جب پولیس آپ سےسوال پوچھتی ہے

 ن ہونا چاہیے۔کمرہ صاف، گرم اورروش 

 آپ کا کھڑا ہونا الزمی نہیں ہونا چاہیے۔ 

 ۔بتائیںآپ کو اپنے نام اورعہدے چاہئے کہ  پولیس افسران کو 

 لیے 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 
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  مذہبی ضروریات

  کسی 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 تو پولیس کو بتائیں۔ وہ ضرورت کے ہو
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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 یں۔  یہ وہ گئی ہ

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

 ہیں۔ درج میں 6.7کے پیراگراف 

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

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

ہیں تو یہ کوڈزآف  تفصیالت دیکھنا چاہتےاس سلسلے میں آپ  سکیں۔  اگر کا انتخاب کر وکیل کہ آپ کسی اور

 ضمیمہ بی میں موجود ہیں۔ کے ایچکوڈ  پریکٹس کے

ایک موقع پر پولیس آپ کو اپنے وکیل سے عالدگی میں بات کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اور یہ تب ہو گا 

افسر یونیفارم میں ایک انسپیکٹر کو موجود رہنے کا اختیار دے۔ اگر آپ جج پولیس کا ایک اُونچے درجے کا 

میں درج  6.5و یہ کوڈز آف پریکٹس کے کوڈ ایچ کے پیرا گراف اس کے بارے میں تفصیالت دیکھنا چاہیں ت

 ہیں۔

 ہیںمیں کسی کو یہ بتانا کہ آپ پولیس سٹیشن 

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

آپ  دی گئی ہیں۔ اگرآف پریکٹس میں  بارے میں معلومات کوڈز اوقات کے مخصوص گی۔ اس طرح کے

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

 )انڈیپینڈنٹ کسٹڈی وزیٹرز( مالقاتی غیر جانبدار کے زیِرحراست

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

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

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

 آپ یہ درخواست نہیں کر اور قات کا حق حاصل نہیں ہےکےساتھ مالانڈیپینڈنٹ 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 

تاہم اگر آپ اُن سے بات نہ کرنا چاہیں تو آپ اس سے انکار کر حفظ کیا گیا ہے۔ اورحقوق کا ت 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 کارس طریقاگرآپ اُ 

۔ رہائی ہوعہدہ رکھتا  ے درجے کااونچا ی ہوکٹر یکہیں جو انسپ لیے کے سے بات کرنے کسی ایسے پولیس افسر

ذریعے بھی  کے وکیلیا کسی (IPCC)بعد، آپ کسی پولیس سٹیشن ، انڈی پینڈینٹ پولیس کمپلینٹس کمیشن  کے

 سکتا ہے۔ شکایت کر پارلیمنٹ آپ کی جانب سےرکن ہیں یا آپ کا  سکتے شکایت کر
 


