حساظت کےدوزاى اپٌے حموق یبد زکھیں
اس نوٹس میں بیان کردہ حقوق کی آپ کوانگلینڈ اورویلزکےقوانین کےتحت ضمانت دی جاتی ہے اور یہ فوجداری کاروائیوں میں معلومات
کے حق کے حوالے سے یورپیئن قوانین EU Directive 2012/13کےمطابق ہیں۔

اس صفحے پر پولیس سٹیشن میں موجودگی کے دوران آپ کے حقوق کا خالصہ بیان کیا گیا ہے۔
اگلے صفحات کے پیراگرافس  1سے 11میں مزید معلومات موجود ہیں۔
مُکمل تفصیالت پولیس کے کوڈ آؾ پریکٹس سی  Code of Practice Cمیں موجود ہیں
.1

اگس آپ کو کعی وکیل (وکیل ظولعٹس) کی ضسوزت ہو تو پولیط کو ثتبئیں ،تبکہ وٍ آپ کے پولیط ظٹیشي
هیں ہوًے کے دوزاى آپ کی هدد کس ظکے۔ یہ ُهفت هیں دظتیبة ہے۔

.2

اگسآپ کعی کو ثتبًب چبہتےہیں کہ آپ پولیط ظٹیشي هیں ہیں تو پولیط ظے ثبت کیجئے۔ یہ ُهفت هیں دظتیبة
ہے۔
اگسآپ پولیط کے لواػد کو دیکھٌب چبہتے ہیں تو اُى کو ثتبیئے۔ اى کو کوڈش آف پسیکٹط کہب جبتب ہے۔

.4

اگسآپ کوطجی هدد کی ضسوزت ہو تو پولیط کو ثتبیئے۔ اگسآپ ثیوبز هحعوض کستے ہوں یب اگس آپ کو
چوٹ لگی ہو تو پولیط کو ثتبئیں۔ طجی هدد ُهفت هیں دظتیبة ہے۔

.5

اگرآپ کو کسی جُرم کے شک سے سواالت کئے جاتے ہیں ،تو آپ کا کچھ کہنا الزمی نہیں ہے۔ تاہم،
اگرسوال پوچھے جانے کے دوران آپ کسی ایسی بات کا ذکرنہیں کرتےجس پربعد میں آپ عدالت میں
انحصار کریں گے تو اس سے آپ کے دفاع کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آپ کی طرؾ سے کہی گئی کوئی
بھی بات ثبوت کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔
پولیط کو آپ کو الشهی طوز پس اُض جُسم کے ثبزے هیں ثتبًب چبہیے جط کے ثبزے هیں وٍ ظوجھتے
ہیں کہ آپ ًے اُض کب ازتکبة کیب ہے اوز یہ ثھی کہ آپ کو کیوں گسفتبز کیب گیب ہے اوز کیوں حساظت
هیں زکھب گیب ہے۔
پولیط کے لیئے یہ الشهی ہے کہ ُوٍ آپ یب آپ کے وکیل کو اُى دظتبویصات اوز زیکبزڈ تک زظبئی
هہیب کسیں جي هیں یہ دزج ہو کہ آپ کو کیوں گسفتبز کیب گیب ہے اوز کیوں حساظت هیں زکھب جب زہب
ہے اوزجي هیں آپ کے پولیط ظٹیشي هیں زکھے جبًے کے ثبزے هیں تفصیالت دزج ہوں۔
اگسآپ کو هتسجن کی ضسوزت ہو ،تو پولیط کو الشهی طوز پس اُض کب اًتظبم کسًب ہوگب۔ آپ ثؼض
دظتبویصات کب تسجوہ ثھی کسوا ظکتے ہیں۔ یہ ُهفت هیں دظتیبة ہے۔
اگسآپ ثسطبًوی ًہیں ہیں اوز اپٌے ظفبزت خبًے یب کوًعلیٹ ظے زاثطہ کسًب چبہتے ہیں یب اًُہیں ثتبًب
چبہتے ہیں کہ آپ شیسحساظت ہیں ،تو پولیط کو ثتبئیں۔ یہ ُهفت هیں دظتیبة ہے۔
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پولیط کو آپ کو الشهی طوز پس ثتبًب چبہیے کہ وٍ آپ کو کتٌی دیس حساظت هیں زکھ ظکتے ہیں۔

.11

اگس آپ پس الصام ػبئد کیب جبتب ہے اوز همدهہ ػدالت هیں جبتب ہے ،تو آپ اوز آپ کے وکیل کو ػدالتی ظوبػت
ظے پیشتس اظتغبثہ کے پبض هوجود ثجوت دیکھٌے کب حك حبصل ہوگب۔
اگرآپ ان حقوق میں سے کسی کے بارے میں پُریقین نہیں ہیں ،تو پولیس کسٹڈی افسر کو بتائیں

اض ثبزے هیں هصید هؼلوهبت کے لئے کہ پولیط کو آپ کےظبتھ کیعب ظلوک کسًب چبہیے اوز آپ کب کیعے خیبل
زکھٌب چبہیے ،خالصےکےثؼد کےصفحبت دیکھیں
نوٹس آف رائٹس اینڈ اینٹائٹلمنٹس کا یہ ورژن  2جون  2014سے قابل عمل ہے۔
1

برائےکرم ان معلومات کو اپنے پاس رکھیں اور جتنی جلدی ہوسکےانہیں پڑھ لیں۔ یہ پولیس سٹیشن میں ہونے
کے دوران فیصلے کرنے میں آپ کی مدد کریں گی۔

1

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


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



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



پولیس حراستی افسر (کسٹڈی افسر) کو الزمی طور پر آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا آپکو
قانونی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ مُفت میں دستیاب ہے۔
پولیس کو الزمی طور پر کسی بھی وقت ،دن یا رات ،پولیس سٹیشن میں آپ کی موجودگی کے
دوران آپ کو وکیل سے بات کرنے دینا چاہیے۔



اگرآپ نے قانونی مشورے کے لیے کہا ہے تو پولیس کو عام طور پر اس وقت تک سواالت
پوچھنے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک آپ کو کسی وکیل سے ملنے کا موقع نہیں مل جاتا۔
جب پولیس آپ سے سواالت پوچھتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وکیل کمرے میں آپ
کے ساتھ موجود ہو۔



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



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



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


ؼیر سنگین نوعیت کےمعامالت والے ُکچھ مقدمات میں ،مفت قانونی مشورہ کریمینل ڈیفنس
سروس ڈائریکٹ  Criminal Defence Service (CDS) Directکے سند یافتہ مشیران
کی طرؾ سے ٹیلی فون پر مشورے تک محدود ہوتا ہے ماسوائے ُکچھ مخصوص حاالت میں
جب کسی وکیل کو پولیس سٹیشن آنا چاہیے ،جیسا کہ:
 پولیس آپ سے کسی جُرم کے بارے میں سواالت پوچھنا چاہتی ہے یا کسی آنکھوں
دیکھنے والے گواہ کےشناختی طریقہ کار پر عمل درآمد کرتی ہے۔
 آپ کو کسی 'مناسب بالػ ساتھی' کی طرؾ سےمدد کی ضرورت ہو۔ مالحظہ کیجئے "وُ ہ
لوگ جنہیں مدد کی ضرورت ہو"۔
 آپ ٹیلی فون پر بات چیت کرنے کے قابل نہ ہوں ،یا
 آپ پولیس کی طرؾ سے سنگین نوعیت کی بدسلوکی کا الزام عائد کرتے ہوں۔

جب مفت قانونی مدد سی ڈی ایس ڈائریکٹ  CDS DIRECTکی طرف سے ٹیلی فون پر دئیے جانے
والے مفت قانونی مشورے تک محدود نہیں ہوتی ہے:


آپ اپنی جان پہچان کےکسی وکیل سےبات کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں اور اگر وہ لیگل
ایڈ پرکام کرتے ہوں تو اس کے لیے آپ کو ادائیگی نہیں کرنا ہو گی۔ اگر آپ کسی وکیل کو
نہیں جانتے یا آپ کی جان پہچان والے وکیل سے رابطہ نہیں کیا جاسکتا تو آپ ڈیوٹی پر
حاضر وکیل سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ مُفت میں دستیاب ہے۔



ڈیوٹی پر حاضر وکیل کا پولیس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

2

مفت قانونی مشورے کا بندوبست کرنے کے لیے:


پولیس ڈیفنس وکیل کال سنٹر) Defence Solicitor Call Centre (DSCCسے رابطہ
کرے گی۔  DSCCقانونی مشورہ دینے کا بندوبست کرے گا ،یا تو سی ڈی ایس ڈائریکٹ کی
طرؾ سے ،یا کسی ایسے وکیل کی طرؾ سے جس کے لیے آپ نے کہا ہو ،یا ڈیوٹی پر
حاضر وکیل کی طرؾ سے۔



ڈی ایس سی سی اور سی ڈی ایس ڈائریکٹ آزاد خدمات ہیں ،جو مفت قانونی مشورہ فراہم
کرنے کا انتظام کرنے کے ذمہ دار ہیں اور ا ُن کا پولیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

اگر آپ قانونی مشورے کے لیے خود ادائیگی کرنا چاہتے ہیں:
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اگس آپ چبہیں تو توبم همدهبت هیں لبًوًی هشوزے کے لیئےادائیگی کس ظکتے ہیں۔



جب مفت قانونی مشورہ سی ڈی ایس ڈائریکٹ کی طرؾ سے ٹیلی فون پرمشورے تک محدود
ہو تو آپ تب بھی اگر چاہیں تو اپنی پسند کے کسی وکیل کے ساتھ ٹیلی فون پربات چیت کر
سکتے ہیں  ،لیکن اس کے لیے ادائیگی لیگل ایڈ کی طرؾ سے نہیں کی جائے گی اور وہ
وکیل آپ کو ادائیگی کرنے کے لیئے کہہ سکتے ہیں۔ ڈی ایس سی سی  DSCCآپ کی
جانب سے آپ کے اپنے وکیل سے رابطہ کریں گے۔



آپ اپنی پسند کے وکیل کے ساتھ پرائیویٹ مشاورت کر سکتے ہیں ،جو یا تو فون پر ہو گی یا
وہ آپ سے ملنے کے لیے پولیس سٹیشن بھی آ سکتے ہیں۔



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

کسی کو بتانا کہ آپ پولیس سٹیشن میں ہیں


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



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

 .3کوڈز آف پریکٹس کو دیکھتے ہوئے


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



پولیس آپ کو کوڈز آؾ پریکٹس پڑھنے دے گی لیکن آپ اس کو اتنی دیرتک نہیں پڑھ سکتے کہ
جس سے پولیس کو یہ جاننے میں تاخیر ہو کہ کیا آپ نے قانون کو توڑا ہے۔



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

 .4اگرآپ بیماریا زخمی ہوں تو طبی مدد حاصل کرنا


اگر آپ بیمار محسوس کرتے ہوں یا کسی دوا کی ضرورت ہو تو پولیس کو بتائیں۔ وہ کسی ڈاکٹر یا
نرس کو ،یا کسی طبی ماہر کو بُالئیں گے اور یہ مُفت میں دستیاب ہے۔



آپ کو اپنی ذاتی دوا لینے کی اجازت دی جا سکتی ہے لیکن پولیس کو پہلے اس کا معائنہ کرنا ہوگا۔
عام طور پر ایک نرس آپ کو پہلے دیکھے گی ،لیکن اگر آپ کو ضرورت ہو تو پولیس کسی ڈاکٹر
کو بھی بالئے گی ۔ آپ کسی اور ڈاکٹر کو بالنے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کے
لیے ادائیگی کرنا ہوگی۔
3

 .5خاموش رہنے کا حق
اگر آپ سے مشکوک جُرم کے بارے میں سواالت پوچھے جاتے ہیں ،تو آپکے لئے الزمی نہیں کہ آپ جواب
میں کچھ کہیں۔
تاہم ،اگر آپ ایسے سواالت کے جوابات میں کچھ نہیں کہتے جن پربعد میں آپ عدالت میں بھروسہ کریں
گےتو اس سے آپ کے دفاع کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
آپ جو ثھی کہیں گے ،اُض کو ثجوت کے طوز پس پیش کیب جب ظکتب ہے۔

 .6اُس ُجرم کے بارے میں جاننا جس کےارتکاب کا آپ پرشک کیا گیا ہے اور یہ
جاننا کہ آپ کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے اور حراست میں رکھا گیا ہے۔


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



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



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



اس سے پیشتر کہ آپ سے کسی جُرم کے بارے میں سواالت پوچھے جائیں ،پولیس کو اس امر کے
بارے میں آپ کو اور آپ کے وکیل کو الزمی طور پر مناسب معلومات مہیا کرنی چاہیں کہ اُن کے
خیال میں آپ نے کیا کیا ہے ،تاکہ آپ اپنا دفاع کر سکیں ،ماسوائے اُن حاالت میں جب پولیس کی
تفتیش کو نقصان پہنچتا ہو۔



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

 .7آپ کی گرفتاری اور حراست کے بارے میں ریکارڈ دیکھنا


جب آپ کو کسی پولیس اسٹیشن میں حراست میں رکھا جاتا ہے ،تودرج ذیل کی تکمیل پولیس کے
لیئے الزمی ہوتی ہے:
 آپ کی حساظت کےزیکبزڈ هیں آپ کو گسفتبز کسًے کی وجہ اوز ضسوزت کے ثبزے هیں دزج
کسیں اوز یہ ثھی کہ ُوٍ کیوں ظوجھتے ہیں کہ آپ کو شیسحساظت زکھب جبئے۔
 آپ کو اوز آپ کے وکیل کو یہ زیکبزڈ دیکھٌے دے۔ اض کب اًتظبم پولیط کعٹڈی افعس کسے گب۔




یہ دیگر ایسے جرائم پر بھی الگو ہوگا جن کےبارے میں پولیس سمجھتی ہےکہ آپ نے اُن کا
ارتکاب کیا ہے۔
پولیط کو الشهی طوز پس آپ کو اوز آپ کے وکیل کواُى دظتبویصات اوزهواد تک زظبئی دالًب چبہیے
جو آپ کی گسفتبزی اوز حساظت کے جواش کو هؤثس طوز پس چیلٌج کسًے کے لئے الشهی ہے۔

4

 .8آپ کی مدد کے لیے کسی ُمترجم کو بالنا اور بعض دستاویزات کا
ترجمہ کروانا


اگر آپ انگریزی نہیں بولتے یا سمجھتے توپولیس آپ کی مدد کےلیے کسی ایسےشخص کا انتظام
کرے گی جو آپ کی زبان بولتا ہو۔ یہ مُفت میں دستیاب ہے۔



اگرآپ سماعت سےمحروم ہیں یا بولنےمیں مشکل محسوس کرتے ہیں ،تو پولیس آپ کی مدد کے لیے
اشاروں کی برطانوی ُزبان (برطانوی سائن لینگویج) کےانگریزی کے مُترجم کا انتظام کرے گی۔ یہ
مُفت میں دستیاب ہے۔



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



آپ کو حراست میں رکھنے کے ہر فیصلے کے بعد اور آپ پرکسی بھی جُرم کا الزام عائد کئے
جانے کے بعد ،پولیس کو الزمی طور پر آپ کو آپ کی اپنی ُزبان میں درج کی گئی تفصیالت کا
ریکارڈ مہیا کرنا چاہیے کہ آپ کو حراست میں کیوں رکھا جارہا ہے اور آپ پر کس جُرم کا الزام
عائد کیا گیا ہے ،جب تک کہ ایسا نہ کرنے کی کوئی خصوصی وجوہات موجود ہوں جو درج ذیل
ہیں:
 اگرآپ یہ فیصلہ کرتےہیں کہ آپ کو اپنے دفاع کے لئے ریکارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں
ہے کیونکہ آپ مکمل طور پر سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور آپ کو پولیس سے اپنا
ریکارڈ حاصل کرنے کے حق سے دستبردار ہونے کے نتائیج کی مکمل سمجھ ہے اور پولیس
نے فیصلہ کرنے میں آپ کی مدد کے لئے آپ کو کسی وکیل سے مدد لینے کے لیئے کہا ہے۔
اس کے عالوہ آپ کا اپنی رضامندی تحریری طور پر دینا الزمی ہے۔
 اگرکسی تحریری ترجمہ کی بجائےکسی مُترجم کی طرؾ سے زبانی ترجمہ یا خالصہ آپ
کیلئے اپنے دفاع کی ؼرض سے کافی ہو اور آپ مکمل طور پر سمجھتے ہوں کہ کیا ہورہا
ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ حراستی افسر(کسٹڈی افسر) اس کی اجازت دے۔
جب پولیس آپ سےسواالت پوچھتی ہے اور پولیس اہلکار اُس کی سماعتی ریکارڈنگ نہیں کرتے ،تو
مُترجم آپ کی اپنی زبان میں پوچھے گئے سواالت اور جوابات کا ایک ریکارڈ رکھے گا۔ ایک
درست ریکارڈ کے طور پر اس پردستخط کرنے سے پیشتر آپ اس کا معائنہ کرسکیں گے۔
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اگر آپ پولیس کو کوئی بیان دینا چاہتے ہیں ،تو مُترجم اس بیان کی ایک نقل آپ کی اپنی زبان میں
تیار کرے گا جو آپ کے لیے ہو گی تا کہ آپ اس کا معائنہ کر سکیں اور اس کی درستگی کی
تصدیق کے لیے اس پر دستخط کریں۔



آپ کو اض ًوٹط کب تسجوہ حبصل کسًے کب ثھی حك حبصل ہے۔ اگس تسجوہ دظتیبة ًہیں ہے ،تو آپ
کو الشهی طوز پس کعی هتسجن کے ذزیؼے هؼلوهبت هہیب کی جبًی چبہیں اوز کعی ًبهٌبظت تبخیس کے
ثغیس تسجوہ هہیب کیب جبًب چبہیے۔

اپنے سفارت خانےیا کونسلیٹ سےرابطہ کرنا
اگرآپ برطانوی نہیں ہیں تو آپ پولیس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے ہائی کمیشن ،سفارت خانہ یا کونسلیٹ
سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ،تا کہ انہیں بتا سکیں کہ آپ کہاں پر ہیں اور پولیس سٹیشن میں کیوں ہیں۔ وہ
بھی آپ سے علیحدگی میں مالقات کر سکتے ہیں اور آپ سے ملنے کے لیے کسی وکیل کا بندوبست کر
سکتے ہیں۔

5

 .01آپ کو کتنی دیرتک روکا جاسکتا ہے؟


آپ کو عام طور پر بؽیر کوئی الزام عائد کئے  24گھنٹے تک کے لیے حراست میں رکھا جا سکتا
ہے۔ یہ اس سے لمبی مدت کے لیئے بھی ہوسکتا ہےلیکن صرؾ اُن جرائم کے سلسلے میں جب ایک
کراؤن کورٹ میں جج اورجیوری کے ساتھ مقدمہ چالیا جا سکتا ہو اورکوئی پولیس سُپرنٹنڈنٹ یا
عدالت ایسا کرنے کی اجازت دیتے ہوں۔  36گھنٹے کے بعد صرؾ کوئی عدالت ہی پولیس کو بؽیر
جُرم کا الزام عائد کئے آپکو حراست میں رکھنے کے لیے مزید وقت دے سکتی ہے۔



بعض اوقات ایک سینئر پولیس افسر کو یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا آپ کو اب بھی پولیس
سٹیشن میں رکھا جانا چاہیے آپ کے معاملے پر نظر ڈالنا ہو گی ۔ اس کو نظرثانی (ریویو) کہا
جاتا ہے۔ ماسوائے اُس وقت جب آپ صحت مند حالت میں نہ ہوں ،آپ کو حق حاصل ہے کہ
آپ اس فیصلے کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آپ کے وکیل کو بھی آپ کی جانب
سےاس فیصلے کے بارے میں اپنی رائے دینےکا حق حاصل ہے۔



اگس زیویو افعس آپ کو زہب ًہیں کستب  ،تو آپ کو الشهی طوز پس اض کی وجہ ثتبئی جبًی چبہیے
اوز اض وجہ کب اًدزاج آپ کی حساظت کے زیکبزڈ (کعٹڈی زیکبزڈ) هیں کیب جبًب چبہیے۔



اگسآپ کی حساظت ضسوزی ًہیں ہے تو آپ کو الشهی طوزپس زہب کیب جبًب چبہیے۔ اگسپولیط
جُسم کی تفتیش جبزی زکھٌب چبہتی ہے ،تو آپ کو ضوبًت پس زہب کیب جبظکتب ہے۔



جب پولیس آپ کی حراست میں توسیع کے لئے عدالت کو درخواست دیتی ہے:
 تو یہ الزمی ہے کہ آپ کو سماعت کے لیئے عدالت میں الیا جانا چاہیے۔
 آپ کو الزمی طورپر اُن معلومات کی ایک نقل دی جانی چاہیے ،جو عدالت کو ثبوت کے بارے
میں اور اس امر کے بارے میں بتاتی ہیں کہ پولیس آپ کو کیوں حراست میں رکھنا چاہتی ہے۔
 آپ کو ػدالت هیں اپٌے ظبتھ کوئی وکیل زکھٌے کب حك حبصل ہے۔
 پولیس کو آپ کی مسلسل حراست کی اجازت صرؾ تب دی جائےگی جب عدالت یہ سمجھتی ہو
کہ یہ ضروری ہے اور یہ کہ پولیس آپ کے مقدمے کی احتیاط کے ساتھ اور کوئی وقت ضائع
کئے بؽیر تفتیش کر رہی ہے۔
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اگس پولیط کے پبض آپ کو ػدالت هیں ثھیجٌے کے لئے کبفی شواہد هوجود ہوں ،تو آپ پس پولیط
اظٹیشي هیں جُسم ػبئد کیب جب ظکتب ہے ،یب ثرزیؼہ ڈاک آپ کو همدهے کے لئے ػدالت هیں حبضس ہوًے
کے لئے کہتے ہوئے آپ پس جُسم ػبئد کیب جب ظکتب ہے۔

اگرآپ کا مقدمہ عدالت میں جاتا ہے تو شہادت تک رسائی


اگسآپ پسجُسم ػبئد کیب جبتب ہے ،تویہ الشهی ہے کہ آپ اوز آپ کے وکیل کو آپ کے خالف
هوجود شواہد کو دیکھٌے کی اجبشت دی جبًی چبہیے ،ثوغ اُض ثجوت کےجو دفبع هیں آپ کی
هدد کسظکتب ہو۔ ایعب الشهی طوز پس همدهہ شسوع ہوًے ظے پیشتس کیب جبًب چبہیے۔ پولیط اوز
کساؤى پساظیکیوشي ظسوض اض کب اًتظبم کسًے اوز هتؼلمہ دظتبویصات اوز هواد هہیب کسًے کے
ذهہ داز ہیں۔
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پولیس سٹیشن میں ہونے کے بارے میں دیگر باتیں جن کا آپ کو علم ہونا
چاہیے
آپ کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے اور کیسی دیکھ بھال کی جانی چاہیے
یہ اس بارے میں مختصر معلومات ہیں کہ پولیس سٹیشن میں رکھے جانے کے دوران آپ کس بات کی توقع رکھ
سکتے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے ،کوڈزآؾ پریکٹس دیکھنے کے لیے کہیں۔ ان میں اس بارے میں ایک فہرست بھی
شامل ہے کہ ان امور میں سے ہر ایک کے بارے میں مزید معلومات کہاں سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اگر آپ کوئی
سواالت پوچھنا چاہتے ہوں توپولیس کسٹڈی افسر سے پوچھیں۔

وہ لوگ جنہیں مدد کی ضرورت ہو
 اگرآپ کی عمر 18سال سے کم ہے یا اگرآپ ذہنی طورپر ؼیرپُختہ ہیں ،مثال کے طور پر اگر آپ کو سیکھنے
کی مشکالت درپیش ہیں یا اگر آپ کو ذہنی صحت کےمسائل ہوں ،تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ پولیس کی
مخصوص کاروائیوں کے دوران آپ کے ساتھ کوئی شخص موجود ہو۔ اس شخص کو آپ کا "مناسب بالػ
ساتھی" کہا جاتا ہے اوراُس کو ان معلومات کی ایک نقل مہیا کی جائے گی۔
 آپ کا مناسب بالػ ساتھی ا ُس وقت الزمی طور پر آپ کے ساتھ ہونا چاہیے جب پولیس آپ کو آپ کے حقوق
کےبارے میں بتاتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ آپ کو پولیس سٹیشن میں کیوں رکھا جا رہا ہے۔ ا ُس کو اس وقت
بھی الزمی طور پر آپ کے ساتھ ہونا چاہیے جب پولیس کی طرؾ سے آپ کو انتباہی بیان (کاشن) پڑھ کرسنایا
جاتا ہے۔
 آپ کا مناسب بالػ ساتھی بھی آپ کی جانب سے کسی وکیل کے لیے کہہ سکتا ہے۔
 اگر آپ چاہیں تو کمرے میں مناسب بالػ ساتھی کی موجودگی کے بؽیر بھی اپنے وکیل سے بات چیت کر
سکتے ہیں۔
 ہوسکتا ہے کہ آپ کی پولیس سٹیشن میں موجودگی کے دوران پولیس کو مندرجہ ذیل میں سے کوئی اقدام کرنے
کی بھی ضرورت پیش آئے۔ اگر پولیس مندرجہ ذیل میں سے کوئی اقدام کرتی ہے تو جب تک کوئی خاص
وجوہات نہ ہوں ،آپ کے مناسب بالػ ساتھی کو الزمی طور پر تمام اوقات میں آپ کے ساتھ ہونا چاہیے ،۔
 آپ کا انٹرویو کرتی ہے یا آپ کو تحریری بیانات یا پولیس کے کاؼذات پر دستخط کرنے کے لیے کہتی
ہے۔
 آپ کی تالشی کے لیے آپ کے بیرونی لباس سے زیادہ کوئی کپڑے اُتارتی ہے۔
 آپ کی انگلیوں کے نشانات ،تصویر ،ڈی این اے یا کوئی اور نمونہ لیتی ہے۔
 گواہ کی شناخت کے طریقہ کار سے متعلق کوئی بھی کام سرانجام دیتی ہے۔
 جب پولیس یہ دیکھنے کے لئے آپ کے مقدمے کی نظرثانی کرتی ہے کہ کیا آپ کو مزید وقت کے لئے
زیرحراست رکھا جانا چاہیے ،تب آپ کے مناسب بالػ ساتھی کوذاتی طور پر یا فون پر دستیاب ہونے کا موقع
دیا جانا چاہیے۔
 جب پولیس آپ پر جُرم عائد کرے تو اگرآپ کا مناسب بالػ ساتھی دستیاب ہو تو وہ بھی اس وقت حاضرہونا
چاہیے

پولیس سٹیشن میں آپ کی موجودگی کے وقت کی تفصیالت حاصل کرنا
 پولیس سٹیشن میں آپ کی موجودگی کے دوران ہونے والی ہر بات کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اسے حراستی
ریکارڈ کہا جاتا ہے۔
 جب آپ پولیس سٹیشن سے فارغ ہوتے ہیں ،تو آپ ،آپ کا وکیل یا آپ کا کوئی مناسب بالػ ساتھی حراستی
ریکارڈ (کسٹڈی ریکارڈ) کی ایک نقل حاصل کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ پولیس کو جتنی جلدی ممکن ہو
سکے آپ کو آپ کے کسٹڈی ریکارڈ کی نقل دینا الزم ہے۔
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 آپ پولیس سٹیشن سے فارغ ہونے کے بعد  12ماہ تک پولیس سےاپنےکسٹڈی ریکارڈ کی نقل طلب کر سکتے
ہیں.

رابطے میں رہنا
 کسی وکیل سے بات کرنے اور کسی شخص کو اپنی گرفتاری کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ عام طور پر
آپ کو ایک ٹیلی فون کال کرنے کی اجازت بھی دی جائے گی۔
 اگر آپ ایک فون کال کرنا چاہتے ہیں تو پولیس سے درخواست کیجئے۔
 آپ ایک قلم اور کاؼذ بھی طلب کر سکتے ہیں۔
 آپ مالقاتیوں سے مل سکتے ہیں لیکن کسٹڈی افسر اس کی اجازت دینے سے انکار کر سکتا ہے۔

آپ کی کوٹھڑی (سیل)
 اگر ممکن ہو تو آپ کو اپنی کوٹھڑی (سیل) میں رکھا جانا چاہیے۔
 یہ صاؾ ،گرم اور روشن ہونی چاہیے۔
 آپ کا بستر صاؾ اور مناسب حالت میں ہونا چاہیے۔
 یہ الزمی ہے کہ آپ کو ٹوئیلٹ کا استعمال کرنےاور ہاتھ مُنہ دھونےکی اجازت دی جانی چاہیے۔

کپڑے
اگرآپ کے اپنے کپڑے آپ سے لے لیئے جاتے ہیں ،تو یہ الزمی ہے کہ پولیس آپ کومتبادل کپڑے فراہم کرے ۔

کھانا اور پینا
آپ کو الزمی طورپردن میں  3دفعہ مشروبات کےساتھ کھانےکی پیشکش کی جانی چاہیئے۔ آپ کھانوں کےدرمیان
بھی مشروبات لے سکتے ہیں۔

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

جب پولیس آپ سےسوال پوچھتی ہے
 کمرہ صاؾ ،گرم اورروشن ہونا چاہیے۔
 آپ کا کھڑا ہونا الزمی نہیں ہونا چاہیے۔
 پولیس افسران کو چاہئے کہ آپ کو اپنے نام اورعہدے بتائیں۔
 آپ کو کھانے کے معمول کے اوقات پر وقفہ دیا جانا چاہیے اور تقریبا ً دو گھنٹوں کے بعد مشروبات کے لیے
وقفہ دیا جانا چاہیے۔
 آپ کو حراست کے دوران کسی بھی  24گھنٹوں میں کم از کم  8گھنٹوں کے لیے آرام کا وقت دیا جانا چاہیے۔
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مذہبی ضروریات
 پولیس سٹیشن میں موجودگی کے دوران اگر آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لئے کسی چیز کی ضرورت
ہو تو پولیس کو بتائیں۔ وہ ضرورت کے مطابق مذہبی ُکتب اور دیگر اشیاء مہیا کر سکتے ہیں۔
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وہ اوقات جب معمول کےقوانین مختلف ہوتے ہیں
آپ کی مدد کے لیے کسی وکیل کو بالنا
بعض اوقات پولیس کو آپ سے فوری طور پر سواالت پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے ،پیشتر اس کے کہ آپ
کسی وکیل سے بات کریں۔ اس طرح کے مخصوص اوقات کے بارے میں معلومات کوڈز آؾ پریکٹس میں دی
گئی ہیں۔ یہ وہ قواعد ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی پولیس سٹیشن میں موجودگی کےدوران پولیس کیا
کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی۔ اگر آپ تفصیالت دیکھنا چاہتے ہیں ،تو یہ کوڈزآؾ پریکٹس کے کوڈ سی
کے پیراگراؾ  6.6میں درج ہیں۔
ُکچھ ایسے مخصوص اوقات بھی ہوتے ہیں جب پولیس آپ کو آپ کے منتخب کردہ مخصوص وکیل سےبات
کرنےکی اجازت نہیں دے گی۔ جب ایسا ہوتا ہے تو آپ کو الزمی طور پر اس بات کی اجازت دی جانی چاہیے
کہ آپ کسی اور وکیل کا انتخاب کر سکیں۔ اگر آپ اس سلسلے میں تفصیالت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کوڈزآؾ
پریکٹس کے کوڈ سی کے ضمیمہ بی میں موجود ہیں۔

کسی کو یہ بتانا کہ آپ پولیس سٹیشن میں ہیں
ُکچھ ایسے مخصوص اوقات بھی ہوتے ہیں جن میں پولیس آپ کو کسی سےرابطہ کرنےکی اجازت نہیں دے
گی۔ اس طرح کے مخصوص اوقات کے بارے میں معلومات کوڈز آؾ پریکٹس میں دی گئی ہیں۔ اگر آپ
تفصیالت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کوڈز آؾ پریکٹس کے کوڈ سی کے ضمیمہ بی میں موجود ہیں۔

سانس کےٹیسٹ
اگر آپ شراب پی کر گاڑی چالنے کے ُجرم کی وجہ سےحراست میں ہوں تو آپ کو ایک وکیل سے بات کرنے
کا حق حاصل ہے۔ اس حق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پولیس کو سانس ،خون یا پیشاب کے نمونے دینے سے
انکار کریں ،چاہے آپ نے ابھی کسی وکیل سے بات چیت نہ بھی کی ہو۔
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ذہنی صحت کےقانون مینٹل ہیلتھ ایکٹ  1983کے تحت حراست
پولیس لوگوں کو ذہنی صحت کے قانون کے تحت تجزیئے کے لیے بھی زیر حراست رکھ سکتی ہے۔ اگر آپ
کو ذہنی صحت کے قانون کے تحت زیر حراست رکھا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کسی ُجرم
کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کو الزمی طور پر یہ بندوبست کرنا چاہیے کہ آپ کا معائنہ کسی ایسے ڈاکٹر یا
ذہنی صحت کے تصدیق ُ
شدہ ماہر سے کروائیں جو تجزیہ کرنے میں سند یافتہ ہو۔ آپ کا تجزیہ الزمی طورپر
پولیس سٹیشن آنے کے بعد  72گھنٹوں ( 3دنوں) کے اندراندر ہونا چاہیئے ،لیکن پولیس کوشش کرے گی کہ یہ
جتنا جلدی ممکن ہو سکے کیا جائے۔ اس وقت کے دوران پولیس آپ کو ایک زیادہ مناسب جگہ پر منتقل کر
سکتی ہے ،تا کہ یہ تجزیہ کیا جا سکے۔
آپ کے تجزیئے کے انتظار کے دوران ،پولیس آپ کا طبی معائنہ صحت کے کسی تسلیم ُ
شدہ ماہر سے کروا
سکتی ہے۔ وہ تجزیہ تو نہیں کر سکیں گے لیکن وہ صحت سے متعلق آپ کے کسی دیگر خدشات میں آپ کی
مدد کریں گے اور یہ واضح کرنے میں بھی مدد کریں گے کہ ایک تجزیئے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔

غیر جانبدار حراستی مالقاتی (انڈیپینڈنٹ کسٹڈی وزیٹرز)
معاشرےکےکچھ ایسے اراکین ہوتے ہیں جن کو ؼیر اعالنیہ طور پر پولیس سٹیشنوں تک رسائی کی اجازت
ہوتی ہے۔ ان کو انڈیپینڈنٹ کسٹڈی وزیٹرز کہا جاتا ہے اور وہ اس امر کو یقینی بنانے کے لیے رضاکارانہ
بنیادوں پر کام کرتے ہیں کہ حراست میں موجود لوگوں کےساتھ مناسب سلوک روا رکھا جائے اوران کو اپنے
حقوق تک رسائی حاصل ہو۔
آپ کو کسی انڈیپینڈنٹ کسٹڈی وزیٹر کےساتھ مالقات کا حق حاصل نہیں ہے اور آپ یہ درخواست نہیں کر
سکتے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ کسٹڈی وزیٹر آپ سے ملے۔ اگر آپ کے حراست میں ہونے کے دوران کوئی
انڈیپینڈنٹ کسٹڈی وزیٹر آپ سے ملتا ہے تو وہ پولیس سےآزاد رہ کر اس امر کی پڑتال کر رہے ہونگے کہ کیا
آپ کی فالح اورحقوق کا تحفظ کیا گیا ہے۔ تاہم اگر آپ اُن سے بات نہ کرنا چاہیں تو آپ اس سے انکار کر
سکتے ہیں۔

شکایت کیسے کی جائے
اگرآپ ا ُس طریقہ کار کے بارے میں شکایت کرنا چاہتے ہیں جس سےآپ کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا ہے تو
کسی ایسے پولیس افسر سے بات کرنے کے لیے کہیں جو انسپیکٹر ہو یا اونچے درجے کا عہدہ رکھتا ہو۔ رہائی
کے بعد ،آپ کسی پولیس سٹیشن  ،انڈی پینڈینٹ پولیس کمپلینٹس کمیشن ()IPCCیا کسی وکیل کے ذریعے بھی
شکایت کر سکتے ہیں یا آپ کا ممبر پارلیمنٹ آپ کی جانب سے شکایت کر سکتا ہے۔
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