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 2000 قانون تروریزم

 در زمان توقیف حقوق خود را بخاطر داشته باشید
اتحادیه  2012/13)امریه  EU Directive 2012/13تضمین گردیده و با  ویلزحقوق این اطالعیه برای شما تحت قانون انگلستان و 

 به معلومات در طی مراحل جنایی تطابق دارد. دسترسیحق در مورد اروپا( 

 .تحقوق شما در حوزه پولیس در این صفحه خالصه شده اس

 صفحات بعدی معلومات بیشتر وجود دارد. 11الی  1گراف های ارادر پ

 موجود است. Hتفصیالت مکمل در الیحه وظایف پولیس 

شما به یک وکیل نیاز دارید. این  ،جهت کمکزمانیکه شما در حوزه پولیس هستید به پولیس گفته میتوانید که  .1
 رایگان است.

 موقعیت شما اطالع دهد. این رایگان است. دربارهبه پولیس بگویید که به کدام شخص  .2

 .یشوندکه بنام الیحه وظایف یاد م - به پولیس بگویید که شما میخواهید قوانین آنها را ببینید .3

اگر به کمک صحی نیاز داشته باشید به پولیس بگویید. اگر شما احساس مریضی میکنید یا مجروح باشید به  .4
 است.پولیس بگویید. کمک صحی رایگان 

سواالت پرسیده ، آماده گی یا تحریک اعمال تروریستی انجامشما در مشکوک شمولیت اگر از شما در مورد  .5
که شما بعداً در  ی رادر زمان پرسیدن کدام چیز اگر، البتهگویید. ب یچیز مجبور نیستید که، شما دوش

، یدویگبرا که شما  یهر چیز محکمه باالی آن اتکاء میکنید تذکر ندهید شاید دفاعیه شما را آسیب رساند.
 د.وداده ش شواهددر ممکن است 

عمال مشکوک ا، آماده گی یا تحریک انجامماهیت شمولیت مشکوک شما در پولیس در مورد  .6
 د.بگوی باید به شما شده ایدرا شما توقیف و حبس چاینکه و تروریستی 

و اسناد توقیف و حبس شدن و مدت زمان توقیف  ریکاردها پولیس باید به شما یا وکیل شما اجازه دهد تا .7
 شما در حوزه پولیس را ببینید.

حق ترجمه شدن بعضی فراهم نماید. شما  آن را اگر شما به مترجم ضرورت داشته باشید، پولیس باید .8
 این رایگان است. .داریدرا نیز اسناد 

اگر شما شهروند انگلستان نباشید و میخواهید با سفارت یا قونسلگری کشور خود تماس بگیرید یا  .9
 به آنها بگویید که شما توقیف شده اید به پولیس بگویید. این رایگان است.میخواهید 

 پولیس باید به شما بگوید که آنها تا چی وقت شما را حبس کرده میتوانند. .10

 څارنوالیشما به محکمه راجع گردد، شما یا وکیل شما حق دیدن اسناد  ای و دوسیه شناخته شویداگر شما متهم  .11
 محکمه دارید.محاکمه در را قبل از 

 از این حقوق مطمین نیستید، به مسول نظارت خانه پولیس بگویید یهر یک دربارهاگر شما 

 

                 
 

  رویه و مراقبت پولیس ببینید دربارهصفحات بعد از خالصه را برای معلومات بیشتر 
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در  ،خود را تصمیملطفاً این معلومات را نگهدارید و هرچه عاجل آن را مطالعه نمایید. این به شما کمک میکند تا 
 اتخاذ نمایید. ،اثنای موجودیت شما در حوزه پولیس

 گرفتن یک وکیل جهت کمک به شما .1

 .یک وکیل به شما کمک و در مورد قانون مشوره داده میتواند 

  تخلف پنداشته نمیشود.درخواست صحبت با وکیل 

 .مسول نظارت خانه پولیس باید از شما بپرسد که آیا شما به مشوره حقوقی نیاز دارید. این رایگان است 

 به شما اجازه صحبت با وکیل  ،شب یا روز ،زمان زمانیکه شما در حوزه پولیس باشید، پولیس باید هر
 را بدهد.

 تا زمانیکه شما  ،را کردن معموالً پولیس اجازه سوال ،اگر شما درخواست مشوره حقوقی را کرده باشید
ندارند. زمانیکه پولیس از شما کدام سوال میپرسد شما میتوانید  ،با یک وکیل صحبت نکرده باشید

 موجودیت یک وکیل را در اطاق درخواست کنید.

 به خود را تغییر دهید، فکر بگویید که ضرورت به مشوره حقوقی ندارید ولی سپس  به پولیس اگر شما
 د.شما در تماس با یک وکیل کمک نمایمسول نظارت خانه پولیس بگویید تا با 

  یا تماس نگیرد، یا شما میخواهید با وکیل دوباره صحبت کنید، از یاید وکیل به دیدن شما به حوزه ناگر
 گیرد.بپولیس بخواهید که با او دوباره تماس 

 

 به آنها را مسولیت پرداخت پول و شما تقاضای صحبت کنید  شما میشناسیدبا یک وکیل که  دما میتوانیش
. اگر شما یک وکیل را نمیشناسید یا ( را انجام میدهدlegal aid) کمک حقوقی کارندارید اگر آنها 

شما میتوانید با وکیل نوکریوال صحبت کنید. این وکیل را که میشناسید با او تماس گرفته نمیتوانید، 
 است.رایگان 

 .وکیل نوکریوال با پولیس کدام کار ندارد 

 حقوقی: رایگان فراهم نمودن مشوره

 پولیس با مرکز تماس وکیل مدافع (DSCC .تماس خواهد گرفت )DSCC  مشوره را از طرف یک
 وکیل که شما درخواست کرده اید یا از طرف وکیل نوکریوال فراهم خواهد کرد.

 DSCC و با پولیس کدام  استکه مسوول فراهم کردن مشوره رایگان حقوقی  استمستقل  یک خدمت
 .نداردکار 

 پرداخت کنید: رامشوره حقوقی فیس اگر شما میخواهید که خود شما  

  پرداخت کرده میتوانید. رامشوره حقوقی  فیسها اگر خواسته باشید  قضیهدر همه 

 DSCC  گرفت.به نماینده گی شما با وکیل خود شما تماس خواهد 

  هستید. شخصی از طریق تلیفون یا در حوزهصحبت شما با وکیل مورد پسند خود مستحق یک 

 جهت فراهم نمودن مشوره رایگان  اگر با وکیل مورد پسند شما تماس برقرار نشد، پولیس میتوانند
 تماس بگیرند. DSCCحقوقی از طرف وکیل نوکریوال با 

 موجودیت شما در حوزه دربارهشخص  یکمطلع ساختن  .2

 ند. این نکه باید بفهمد شما در حوزه هستید زنگ بز یشخص یکبه تا  تقاضا کنیداز پولیس  میتوانید شما
 رایگان است.

  با همان شخص تماس خواهند گرفت.اگر امکان داشته باشد آنها هر چه عاجل 
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 دیدن الیحه وظایف .3

  پولیسو عدم انجام  اقدامات قابل انجام دربارهالیحه وظایف عبارت از قوانین است که برای شما ،
آنها شامل تفصیالت حقوق خالصه شده این اطالعیه  .معلومات میدهدکه شما در حوزه میباشید زمانی 
 هستند.

 که پولیس دریابند که قانون را  یزماندر  ولی شما ،پولیس به شما اجازه مطالعه الیحه وظایف را میدهد
 .این کار را انجام بدهید نمیتوانید ،نقض میکنید

 .اگر میخواهید که الیحه وظایف را مطالعه کنید، از مسوول نظارت خانه بخواهید 

 مجروحیت شما  مریضی ویا در صورتدسترسی به کمک صحی  .4

  بگویید. آنها اگر شما احساس مریضی میکنید یا ضرورت به دوا دارید یا کدام جراحت دارید به پولیس
 رایگان میباشد. [خدمات]یا کدام کارمند صحی زنگ خواهند زد و این  به یک داکتر یا نرس

 ند. معموالً نخست یک نبررسی کنخست پولیس ولی باید آن را  ،خود را دارید یشما اجازه گرفتن دوا
شما میتوانید به  شما را به داکتر میفرستد. پولیس ت باشدنرس شما را معاینه میکند، ولی اگر ضرور

 خود شما بپردازید.را ولی باید فیس او  ،داکتر دیگر مراجعه کنید

 حق خاموش ماندن .5

ت سواال ، آماده گی، تحریک اعمال مشکوک تروریستیانجامشمولیت مشکوک شما در  دربارهاگر از شما 
 نگویید. یچیز هیچ می توانیدد، شما شو پرسیده

اتکاء میکنید در جریان سواالت تذکر ندهید ممکن به که بعداً باالی آن در محکمه  یچیز درباره، اگر شما البته
 دفاعیه شما آسیب رساند.

 .دوداده ش شواهددر ، ممکن است یدمیگو یرا که شما  یهر چیز

 توقیف و حبس خود دلیل درباره دانستن .6

  آماده گی یا انجامپولیس باید به شما معلومات را فراهم نمایند تا شما بدانید که چرا توقیف شده اید و در ،
 عمال تروریستی مشکوک شناخته شده هستید.اتحریک 

 پولیس باید به شما بگوید که چرا آنها به این باور هستند که شما باید حبس شوید.در حوزه ، 

  وکیل شما  یاپولیس باید به شما  شمولیت مشکوک شما در تروریزم دربارهقبل از پرسیدن هر سوال
شده اید بدهد، تا شما از خود دفاع آن د شما مرتکب ننفکر میک آنهاکه  ،را در مورد جرممعلومات کافی 

 تحقیق پولیس.بدون ضیاع کنید، ولی 

  تطبیق میگردد.بر شما مشکوک هستند این بر هر جرم دیگر که پولیس 

 

 توقیف و حبس خوددرباره و اسناد  ریکاردها دیدن  .7

 :زمانیکه شما در حوزه حبس شدید، پولیس باید 

 چرا آنها فکر میکنند شما باید حبس شوید را ثبت اینکه نظارت، دلیل و ضرورت توقیف و  ریکارد
 نمایند.

 را بدهند. مسوول نظارت خانه پولیس این را فراهم  ریکاردها ه شما و وکیل شما اجازه دیدن اینب
 خواهد کرد.
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  به اسناد و مواد ضروری جهت به چالش کشاندن موثر  امکان دسترسیوکیل شما  یاشما  بهپولیس باید
  مشروعیت توقیف و حبس را بدهند.

 کمک شما جهتاسناد  بعضی کردن ترجمهترجمان و رفتن یک گ .8

  لسان شما  را که با  یشخص یکیا فهمیده نمیتوانید پولیس باید  کردن انگلیسی صحبتبه اگر شما
 فراهم سازد. این رایگان است. به شما جهت کمکصحبت میکند 

 زبان اشارات انگلیسی را برای  ترجمانما گنگ یا مشکل صحبت کردن را دارید، پولیس یک اگر ش
 شما فراهم میسازد. این رایگان است.

  شما فراهم میسازد  را برای ترجمانپولیس یک  ،صحبت کرده نمیتوانید یا نمیفهمیداگر شما به انگلیسی
حبس میکنند. این باید هر زمان که یک تصمیم جدید جهت نگهداشت  ار ید که چرا شماتا به شما بگو

 نظارت اتخاذ میشود انجام گردد. تحتشما 

  با هر جرم، پولیس باید به شما یک بعد از هر تصمیم نگهداشت شما تحت نظارت و بعد از متهم شدن
ریکارد را در لسان خود شما نیز بدهد که به شما دلیل توقیف و هر جرم که با آن متهم شده اید را ارایه 

 کند، اگر کدام دلیل خاص ممنوعیت نباشد. اینها قرار ذیل هستند:

 را شما بطور اگر شما تصمیم بگیرید که برای دفاع خود به کدام ریکارد ضرورت ندارید زی
و پیامد های نداشتن ریکارد و داشتن فرصت خواستن کمک از وکیل برای  وقوع دربارهکامل 

 فراهم نمایید. حریریتتصمیم گیری آگاه میباشید. شما باید رضایت خود را بطور 

  به جای یک ترجمه تحریری  ترجماناگر داشتن یک ترجمه شفاهی یا خالصه از طریق یک
. مسوول نظارت باید باشدفهمیدن که چی واقع میشود کافی  شما و بطور کاملبرای دفاعیه خود 
 این را اجازه دهد.

 شما را در لسان خود شما  سوال و جواب اگر پولیس کدام سوال میپرسد و آن را ثبت نمیکند، مترجم باید
 .کرده میتوانیدمضاء نمایید شما آن را بررسی ید. قبل از اینکه آن را منحیث یک ثبت درست اثبت نما

  اگر شما میخواهید به پولیس یک بیان دهید، مترجم یک کاپی آن بیان را در لسان خود شما ترتیب میدهد
 تا شما قبل از امضاء تایید آن را بررسی نمایید.

 میسر نباشد، معلومات باید برای  ن آنشما مستحق کاپی ترجمه شده این اطالعیه هستید. اگر ترجمه شد
 فراهم شود. آن به شما ارایه و بدون تاخیر طوالنی یک کاپی ترجمه شده ترجمانیک  از طریق شما

 

 ارتباط با سفارت یا قونسلگری خود .9

عالی، سفارت یا  لیس بگویید که میخواهید با کمشنرنباشید، شما میتوانید به پو تانیابراگر شما شهروند 
حوزه پولیس برای آنها بگویید. آنها نیز میتوانند  دلیل حضور خود در دربارهقونسلگری خود تماس بگیرید تا 

 در خلوت با شما ببینند یا کدام وکیل را بفرستند.

 تا چی زمان حبس شده میتوانید .10

 48بیش از شما بدهد برای مدت بیشتر را به پولیس اجازه توقیف شما یک محکمه  تیکهتنها در صور  
محاکم اجازه تمدید زمان حبس شما را بدون متهم . میتوانیدشده حبس  جرمکدام  متهم شدن به ساعت بدون

 روز از زمان توقیف شما دارند. 14حداکثر تا  کردن

  باید در که شما  کند تا ببیندبررسی  احیاناً شما را  قضیهباید بعد از آن یک افسر بلند رتبه پولیس
وضعیت خراب نباشید، شما یاد میشود. اگر در بررسی . که این بنام خیریا  حبس نگهداشته شوید

حق بیان در تصمیم را دارید. و وکیل شما نیز به نماینده گی شما حق بیان را در مقابل این تصمیم 
 دارد.
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  نظارت ثبت  ریکارداگر افسر تجدید نظر شما را رها نکرد، به شما باید دلیل آن گفته شود و در
 گردد.

  الزم نباشد شما باید آزاد شوید. دیگر اگر حبس شما 

 محمکه میخواهد تا حبس شما ادامه یابد زمان که پولیس از: 

  به شما باید یک جهت آگاه ساختن شما از زمان شنوایی )استماع( و دالیل توسعه زمان توقیف
 اطالعیه کتبی داده شود.

 ارتباط تلویزیونی برقرار شود تا د مگر اینکه به محکمه آورده شوی )استماع( شما باید جهت شنوایی
بتوانید افراد داخل محکمه را ببینید و صدایشان را بشنوید و آنها هم شما را ببینند و صدایتان را 

 .بشنوند

 در محکمه دارید. را شما اجازه داشتن یک وکیل 

  که  اینزمان اجازه نگهداشتن شما را تحت نظارت دارد اگر محمکه آن را الزم داند و  تنهاپولیس
 تحقیق میکنند. قضیه شمادر مورد  تاخیر غیرضروریپولیس بطور محتاطانه و بدون 

  شما در حوزه پولیس متهم است ممکن ، فرستادن شما به محکمه را داشته باشنداگر پولیس اسناد کافی
 به شما اطالع داده خواهد شد تا به محکمه برای محاکمه حاضر شوید. نامهیا توسط ود ویشناخته ش

 تجدید نظر و توسعه توقیف

  ساعت حبس گردید. در چنین  48در بعضی مواقع ممکن شما از زمان نظارت بیش از
 شرایط، برای شما باید موارد ذیل ارایه شود:

 یک سند تحریری درخواست تمدید مدت زمان توقیف شما؛ 

  ؛انجام درخواستزمان 

 زمان شنوایی )استماع( درخواست در محکمه و 

 .دلیل )دالیل( حبس بیشتر 

هر وقت که برای توسعه حبس شما یک درخواست میشود یا زمان حبس شما تمدید میشود باید به 
 شما )و نماینده قانونی شما( یک اطالعیه فراهم شود.

 

 د وشما به محکمه راجع ش قضیهاگر  شواهددسترسی به  .11

  علیه شما و همچنان  شواهداگر شما به یک جرم متهم شدید، شما یا وکیل شما باید اجازه دیدن
که در دفاعیه شما کمک میکند را داشته باشید. این باید قبل از محاکمه شما انجام شود.  شواهد

و مواد مربوطه  شواهدو دسترسی به باید این کار را انجام دهد کراون  څارنوالیپولیس و خدمات 
 .کنند تامینرا 
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 دانستن دیگر موضوعات در زمان موجودیت در حوزه پولیس

 با شما چگونه رفتار و از شما چگونه مراقبت باید شود

. برای داشته باشیدآن را توقع در اثنای نگهداشتن شما در حوزه پولیس که گویند  به شما میدرباره چیزهای این یادداشت های کوتاه 

یکی  هر  دربارهمعلومات بیشتر  است کهشامل یک لست  آنها. تقاضا کنیدوظایف را  های معلومات بیشتر، دیدن الیحه

 پولیس بپرسید. توقیف اگر شما کدام سوال دارید از آفیسر میباشد. هااین چیزاز 

 مردم که به کمک نیاز دارند

  مثالً، مشکالت پسمانده گی ذهنی یا عصبی را داشته باشید، هستیدیا آسیب پذیر  است سال 18شما زیر ]سن[ اگر ،
در آنصورت شما اجازه داشتن یک شخص دیگر را در اثنای انجام اقدامات الزم پولیس دارید. که این شخص بنام 

 یاد میشود و برای او یک کاپی از این اطالعیه داده خواهد شد.شما مناسب"  بزرگسال "

 باید کند. او  افتد مطلع شوید و از منافع شما حفاظت میکند از اتفاقاتی که میکمک میشما به مناسب سال بزرگ
حقوق و دلیل نگهداشت شما در حوزه میگوید همراه شما باشد. او)مرد/زن( باید  دربارهزمانیکه پولیس به شما 

 زمانیکه پولیس به شما اخطار پولیس را میخواند نیز همراه شما باشد.

 خواسته میتواند.را شما یک وکیل  از مناسب شما به نماینده گی بزرگسال 

  صحبت کرده میتوانید. ،مناسب خود بزرگسالشما با وکیل خود اگر خواسته باشید بدون موجودیت 

 نیزنیازمند انجام یکی از اقدامات که در ذیل فهرست شده اندپولیس  است زمانیکه شما در حوزه باشید ممکن ، 
در زمان انجام این اقدامات پولیس همیشه همراه شما شما باید مناسب بزرگسال باشند. اگر کدام دلیل خاص نباشد 

 باشد:

  از شما میخواهد تا بیان تحریری یا یادداشت پولیس را امضاء کنید.با شما مصاحبه یا 

  در می آوردلباس شما را جهت تاالشی. 

  نشان انگشت، عکس یا یکDNA .یا دیگر نمونه ها را میگیرد 

  هویت شاهد. )طرز العمل( پروسیجر در رابطه باهر اقدام انجام دادن 

  مناسب شما باید فرصت داده  بزرگسالشما را جهت نیاز حبس بیشتر تجدید نظر میکند، به  قضیهزمانیکه پولیس
 . به شما کمک کندشخصا شود تا از طریق تلیفون یا 

  د.او باید حاضر باشمناسب شما میسر باشد، زمانیکه پولیس شما را به کدام جرم متهم میسازند  بزرگسالاگر 

 حوزه پولیسگرفتن تفصیالت زمان موجودیت در 

 بنام سوابق نظارت یاد میشود. اینکه در زمان موجودیت شما در حوزه رخ میدهد ثبت میشود.  یهر چیز 

  مناسب شما یک کاپی از سوابق نظارت را  بزرگسالزمانیکه شما حوزه را ترک میکنید، شما، وکیل شما، یا
 خواسته میتوانید. پولیس باید تا حد امکان عاجل یک کاپی از سوابق را به شما بدهد.

  از ترک حوزه بخواهید. ماه 12شما میتوانید از پولیس یک کاپی از سوابق خود را بعد از سپری شدن 
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 در تماس باقی ماندن

 در مورد توقیف خود معموالً شما اجازه یک زنگ  اطالع دادن به یک شخص در پهلوی صحبت با یک وکیل و
 نیز خواهید داشت. راتلیفونی دیگر 

 .اگر میخواستید که زنگ بزنید از پولیس بخواهید 

 نیز خواسته میتوانید را شما قلم و کاغذ. 

  اجازه آن را ندهد. میتواند نظارت خانه آفیسرولی  باشیدداشته  ها مالقاتی است ممکنشما 

 حبس خانه  

 امکان شما باید در حبس خانه انفرادی نگهداشته شوید. در صورت 

  باید پاک، گرم و روشن باشد.این 

 .بستر خواب شما باید پاک و در وضعیت خوب باشد 

 .شما باید اجازه استفاده از تشناب و حمام را داشته باشید 

 

 و رفاهی حفظ الصحه، صحی –نیازهای شخصی 

 ازیدر مورد هرگونه ن نظارتخانهکارمندان از  یكیبا  یبه صورت خصوص دیخواه یم ایشود آ پرساناز شما  باید 
شما را تحت  توقیفزمان  این مسایل ممکن است كهگپ بزنید  و رفاه حفظ الصحه، صحتمربوط به  یشخص

 .کندنگران  ایقرار دهد  ریتأث

  عالقه در صورت  .ضرور استهای شما مندینیازکه برای تأمین تهیه کند را  لوازمیهماهنگ خواهد کرد تا ولیس
 .جنس شما باشدهم که می توانید با شخصی گپ بزنید، مندی

 لوازم به  توقیف زمانشود که در  پرساناز شما باید ، یا سن تان کالن تر است ه هستیدسال 18زن  شما اگر
 :که شودبه شما گفته باید  وخیر نیا  دیدار ضرورت یقاعدگ بهداشتی

 ه می شوند؛ئلوازم بصورت رایگان ارا ~

 لوازم جایگزین قابل دسترس هستند؛ و ~

 .رای شما لوازم تهیه کنندموافقت کند ممکن است فامیل یا دوستان شما با هزینه خودشان بنظارتخانه اگر افسر  ~

  حتما اطمینان حاصل می کند تا یک خانم در نظارتخانه سال هستید، افسر  18با سن کمتر از اگر شما دخترخانمی
قاعدگی از  برای صحیلوازم  حضور داشته باشد تا از شما مراقبت و درباره نیازهای شخصی و پولیس قوماندانی

 .پرسان کند شما

 باسل

 پولیس باید یک بدیل از لباس را برای شما فراهم سازد.اگر لباس شما گرفته شد، در آنصورت 

 نوشیدنیغذا و 

 داشته میتوانید. نوشیدنیتامین شود. شما درمیان طعام نیز  نوشیدنیوقت طعام با  3برای شما باید 
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 سپورت

 داشته باشید. برای هوا تازه امکان شما باید اجازه بیرون رفتن روزمره را در صورت

 پولیسدر زمان تحقیق 

 .اطاق باید پاک، گرم و روشن باشد 

 .شما باید ایستاده نباشید 

 .افسران پولیس باید اسم و رتبه خود را به شما بگوید 

 تقریباً دو ساعت را داشته باشید.بعد از  نوشیدنی نوبتبرای اوقات طعام و یک  وقفه شما باید بطور نورمال 

  استراحت داشته باشید.ساعت برای  8ساعت حداقل  24در زمان نظارت شما باید در 

 احتیاجات عبادت

 گر را که در عبادت مذهبی شما کمک میکند بخواهید. ا یزمانیکه شما در حوزه پولیس هستید از پولیس هر چیز
 فراهم کرده میتوانند.را ضرورت باشد آنها کتاب های مذهبی و دیگر اشیاء 

 اوقات که قوانین نورمال متفاوت باشند

 وکیل جهت کمکگرفتن یک 

دارند. را پولیس نیاز به پرسیدن عاجل سواالت قبل ازاینکه شما با یک وکیل صحبت کنید وجود دارند که اوقات 

اقدامات قابل انجام و عدم انجام پولیس را در  اینهاوظایف ارایه شده است.  های در الیحه آنها دربارهمعلومات 

 6.7گراف اراشما میخواهید که تفصیالت را ببینید، آنها در پاثنای حضور شما در حوزه واضح میسازد. اگر 

 الیحه وظایف قرار دارند. Hقانون 

دهد. اگر این که شما او را انتخاب کرده اید ندر اینجا یک وقت وجود دارد تا پولیس به شما اجازه صحبت به وکیل 

در آنها واقع شد شما باید اجازه گرفتن یک وکیل دیگر را داشته باشید. اگر شما میخواهید تفصیالت را ببینید، 

 الیحه وظایف قرار دارد. Hقانون  Bضمیمه 

این زمان است که یک . نمیدهددر خلوت را یک وقت وجود دارد که پولیس به شما اجازه صحبت با وکیل خود 

د رتبه پولیس به یک افسر پولیس دارای یونیفورم صالحیت موجودیت را بدهد. اگر میخواهید تفصیالت را افسر بلن

 الیحه های وظایف قرار دارند. Hقانون  6.5ببینید، آنها در پرگراف 

 موجودیت خود در حوزه درباره یشخص یکمطلع ساختن 

در الیحه  آنها دربارهرا نمیدهند. معلومات  یشخص یکدر اینجا اوقات هستند که پولیس به شما اجازه مطلع ساختن 

 الیحه وظایف قرار دارد. Hقانون  Bوظایف ارایه شده است. اگر شما میخواهید تفصیالت را ببینید، در ضمیمه 

 توقیف مستقل مالقاتیان

آنها بنام اعضای اجتماع وجود دارند که اجازه دسترسی غیرمترقبه به حوزه های پولیس را دارند. از بعضی 

یاد میشوند و جهت اطمینان از حقوق و رویه درست با محبوسین بطور داوطلبانه کار  توقیف مالقاتیان مستقل

 میکنند.
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 ولی یک مالقاتی ممکن ،بخواهید که شما را ببیند توقیف را ندارید و نمیتوانید ازآنها شما حق دیدن مالقاتی مستقل

شما را مالقات کند آنها از  توقیف مستقل شما کدام مالقاتیاثنای توقیف بخواهد که شما را ببیند. اگر در  است

، اگر البته. خیرپولیس مستقالنه عمل میکنند تا بررسی کند که آیا شما راحت هستید و حقوق شما محفوظ است یا 

 نخواسته باشید ضرور نیست با آنها صحبت کنید.

 چگونه یک شکایت درج کرد

کدام شکایت درج کنید، با یک افسر پولیس که  ه استصورت گرفت با شماکه  طریقه سلوکدرباره میخواهید اگر 

یا به نماینده گی و ( IOPCپولیس )رفتار مستقل دفتر مفتش یا بلند رتبه باشد صحبت کنید. بعد از رهایی، شما به 

  در هر حوزه پولیس نیز شکایت درج کرده میتوانید. MPشما از طریق یک وکیل یا 


