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غیر قانونی گرفتاری یا حراست کیا ہے؟
آئین :آرٹیکل 45
ہر کوئی منمانے کو حراست
میں لے لیا ہے ،گرفتار کیا گیا
یا کے طور پر قانون کی طرف
سے فراہم کی سوائے قید
نہیں کرنے کا حق ہے.

ایک شخص کو کنٹریکٹ ذمہ داری کی عدم تکمیل
کے لئے قید کر سکتے ہیں؟
آئین 55 :آرٹیکل
کا ذمہ داری کی عدم تکمیل کی زمین پر کوئی شخص
قید ہو گی.
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کیا حاالت میں ایک شخص کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟
آئین 46 :آرٹیکل
ایک شخص کی گرفتاری کے صرف اگر کر سکتے ہیں:
 گرفتار افسر کہا جرم کیا جارہا ہے.
 یا معقول اور ممکنہبنیاد یقین شخص کی ہے
 or evidenceہے
 ،خالف ورزی
 یا کے بارے میں ہے ایکجرم کا ارتکاب کرنے؛
 یا عدالت کی طرف سےجاری کی گرفتاری کا وارنٹ
کی  the authorityکے تحت.
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شخص جو گرفتاریاں تم نے تالشی اور جبتی کی
طاقت ہے کر سکتے ہیں؟
آئین 47:آرٹیکل
کوئی بھی شخص تالش یا
قبضہ بغیر کسی معقول وجہ
ہے کے ساتھ مشروط ہو گی.
رہائشی ملکیت inviolable
ہو ،اور رہائشی کی رضامندی
کے بغیر نہیں کی جائے گی
زندگی یا جائیداد کو فوری اور
شدید نقصان کو روکنے کے
عالوہ ،یا ایکسپریس کورٹ
کے ایک حکم کے اجازت کے
تحت درج ہے ،کرے گا.
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کسی  inhumanlyکیا جا سکتا ہے کا عالج کیا ہے؟
آئین 54:آرٹیکل
کوئی شخص ظالمانہ ،غیر
انسانی یا آمیز عالج یا سزا کا
نشانہ گے ،یا تشدد.

03

سہولت فراہم کی وکیل کو رسائی حاصل ہے.
خاموش ،رہنے کے عالوہ کی شناخت قائم کرنے ،اور اس
حق کے بارے میں مطلع کیا جائے گا؛
 ،a Judgeجو  validity ofحراست تعین کا اختیار حاصل
ہے سے قبل چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر الیا جائے
 or withoutحاالت کے ساتھ انسان پر جاری کرنے کے
لئے ،یا ملزم کی  continued detentionکا آرڈر.
ان کے اختیارات اور حکام پر پولیس قوانین 18 :آرٹیکل
معلومات کی گرفتاری بھی شامل ہے کے دوران فراہم
کی ہے؛
پولیس سٹیشن ہے جہاں  arresteeلیا جائے گا نام
گرفتاری کے وقت  arresteeکو آگاہ کیا جانا چاہیے.

ان کے اختیارات اور حکام پر پولیس قوانین 18 :آرٹیکل
معلومات کی گرفتاری بھی شامل ہے کے دوران فراہم
کی ہے؛
پولیس سٹیشن ہے جہاں  arresteeلیا جائے گا نام
گرفتاری کے وقت  arresteeکو آگاہ کیا جانا چاہیے.
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اگر میں گرفتار یا حراست میں لے لیا گیا تھا
گرفتاری یا حراست کے وزٹرز کا ریکارڈ رکھا جائے
گا .میرے متعلق اہل حقوق کیا ہیں؟
آئین :آرٹیکل 48
فوری طور پر گرفتاری یا
حراست کی وجہ بتایا ہے.
 twentyfourگھنٹے کے اندر
اندر کم از کم تحریری طور پر
گرفتاری یا حراست کی وجہ
کے بارے میں مطلع کرنے کے
لئے رکھا جائے -
ایک وکیل تک رسائی کو
مطلع کرنے کے لئے
اور تعلیم کے لئے تاخیر کے
بغیر قانونی مشیر برقرار
رکھنے اور قانونی معاملہ ہے
جس کے لئے وہ گرفتاری یا
حراست کے تحت ہے کے
اختتام تک سہولت فراہم کی
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کس قسم کی معلومات کی جمع ہے جب میں نے
پولیس کی حراست میں منعقد ہوں رہے ہیں؟
پولیس جنرل کے ضابطے 4 ،باب 28 :آرٹیکل
ذاتی bio-data/profile
فنگر پرنٹ
تصویر
وزن اور اونچائی کی جانچ
پڑتال رکھا جائے گا
بیرونی چوٹوں ،اگر کسی
بھی اس موقع پر موجود ،جب
 arresteeپولیس کی حراست
میں الیا جاتا ہے ریکارڈ کیا
جائے گا
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میں پولیس افسر سے جو گرفتاریاں آپ کے وزٹرز
کا ریکارڈ رکھا خود کی شناخت کرنے کا مطالبہ کر
سکتے ہیں؟
ان کے اختیارات اور حکام پر پولیس قوانین 18 :آرٹیکل
پولیس افسر کی گرفتاری
بنانے نام ،اپنے عہدے اور
سروس نمبر  arresteeرکھا
جائے بتانا چاہئے تھا.
جب گرفتار arrestee ،وجہ
سے مطلع کرنا چاہئے.
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میں بیان کردہ سے محروم ہو سکتا ہے.
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کو حراست میں لے لیا شخص کو بات چیت کس
طرح برتاؤ کیا؟
آئین 57 :آرٹیکل
ہر کوئی گرفتاری detention
 orکے طور پر قانون ،عدالت
کے ایک حکم ہے ،یا کیا جا رہا
ہے سماجی وجوہات کی بناء
پر ریاست کی دیکھ بھال میں
منعقد کے مطابق کی طرف
سے فراہم کردہ کے ذریعے
آزادی سے محروم ،انسانیت
اور انسانی شخص کی
موروثی وقار کے احترام کے
ساتھ عالج کیا جائے گا.
ایک شخص کے حقوق یا
آزادی صرف مقصد جس کے
لئے انہوں نے اپنی آزادی
سے محروم کیا جاتا ہے کے
لئے ضروری حد تک اس باب
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مرضی کا قانونی مشیر تعلیم کا حق؛
ذاتی طور پر کرنے کی کوشش کی ،اور خود نے اپنی
مرضی کا قانونی وکیل کے ذریعے دفاع کا حق؛
ان کے خالف گواہوں کی جانچ پڑتال اور گواہوں کی
موجودگی کی اور امتحان میں حاصل کرنے کا حق؛
ایک مناسب شبہ سے پرے ثابت مجرم تک معصوم
سمجھا جاتا کا حق ہے.
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اگر میں ایک جرم میرے حقوق کیا ہیں کرنے کا الزام
عائد کیا گیا تھا؟
آئین 51 :آرٹیکل
الزام سمجھ زبان میں
مخصوص جرم کی تاخیر کے
بغیر معلومات کا حق؛
ایک مناسب وقت کے اندر
اندر اس وقت کرنے کی
کوشش کی جائے؛
حق نہیں رکھا جائے گواہی
دے مجبور؛
ریاست کی طرف سے فراہم
کی جہاں وہ زبان جس میں
نقابت کے فرائض ہیں ،یا
بہرے یا گونگا ہے بات نہیں
ہے ایک ترجمان کا حق؛
ان کے دفاع کی تیاری کے
لئے کافی وقت اور سہولیات
کے ساتھ مواصلت نے اپنی
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اس کے وکیل کا انکوائری کے  18گھنٹے قبل جگہ اور
وقت کے بارے میں مطلع کرنا چاہئے.
لیکن جرم کی شدت کے مطابق ،جگہ اور وقت کے
 10گھنٹے کے وکیل انکوائری سے پہلے مطلع کیا جانا
چاہئے.

ایک شخص کو مل سکتی ہے کسی بھی اقدام یا
جانا ہے جو قانون کے تحت وقت عزم میں کسی
جرم کا قیام نہیں مجرم ہے؟
آئین 59 :آرٹیکل
کوئی شخص کسی بھی اقدام یا جانا ہے جو اسالمی
شریعت یا قانون کے تحت عزم وقت کسی جرم کا قیام
نہیں مجرم پایا کریں گے.
اور نہ ہی وقت جرم کر دیا گیا تھا میں الگو ایک سے
زیادہ سخت سزا نافذ کرے گا.
اگر کسی جرم کی سزا کمیشن اور سزا کے وقت کے
وقت ،الزام عائد کیا کم سزا کے فائدے کے کرنے کا حق
ہے کے درمیان کم کر دیا گیا ہے.
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اگر میں گرفتار یا حراست میں لے لیا گیا تھا ،میں
ایک قانونی مشیر کی مدد حاصل کر سکتے ہیں؟
آئین 53 :آرٹیکل
ہر کسی کو تعلیم کسی
بھی مثال کے طور پر جہاں
قانونی مدد کی ضرورت ہے
میں قانونی مشیر برقرار
رکھنے کا حق ہے.
سنگین مجرمانہ معامالت
میں ،ریاست ( AGآفس) ایک
ملزم جو ایک مصروف کرنے
کے متحمل نہیں کر سکتے
ہیں کے لئے ایک وکیل فراہم
کرے گا.
پولیس جنرل کے ضابطے6 ،
باب 54 :آرٹیکل
ایک مسلسل جاری تفتیش
اور تحقیقات کے لئے ایک
ملزم سوال کے جواب میں،
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