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1. ਇਟੰਰਿਵਊ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗਪੁਤ ਸਲਾਹ 
ਅਤ ੇਕਨੂਨੰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 

 

A. ਕਦ? 

 
 ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੰਟਰਿਵਊ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੁਪਤ 

ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੌਰਾਨ ਕਨੰੂਨੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ 
ਅਿਧਕਾਰ ਹਾਿਸਲ ਹੈ। 

 ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਿਵਊ 
ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਦ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੋਣ, ਤਾਂ C. 
ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 

B. ਿਕਹੜਾ ਵਕੀਲ? 

 
 ਤੁਸ  ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ 

ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। 
 ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਸ  ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਤਿਹਤ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕੱ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ 
ਵਕੀਲ ਦੀ ਿਨਯਕੁਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਦੀ 
ਹੈ। 

 

C. ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ ਿਕਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਸੱਦਾ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ,ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਤ 4 
ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਕੱ ਦੱਸਿਦਆਂ ਅਤ ੇ ਇਹ ਕਿਹੰਿਦਆਂ ਿਕ ਤੁਸ  
ਇੰਟਰਿਵਊ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ: 
  

 ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਮੁਅਤਲੀ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ  ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 
ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ 
ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

 ਜੇ ਤੁਸ  ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ  
ਆਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੰਟਰਿਵਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱੁਪ ਰਿਹਣ ਬਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਬਾਰੇ 
ਜਰੂਰ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ (ਪੁਆਇੰਟ 3 ਵੇਖੋ)। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਈੋ ਿਲਖਤੀ ਸੱਦਾ ਨਹ  ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ 
ਿਲਖਤੀ ਸੱਦਾ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ: 

 
 ਤੁਸ , ਕੇਵਲ ਇਕ ਮੌਕੇ, ਇੰਟਰਿਵਊ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਮਤੀ 

ਜਾਂ ਸਮ ‘ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਕ 
ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕੋ। 

 ਤੁਸ  ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤ ੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 
ਕਰਨਾ ਚੁਨਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਿਜਸ ਤ ਬਾਅਦ 
ਇੰਟਰਿਵਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਸ  ਇੰਟਰਿਵਊ ਸਥਾਨ ਿਵਖੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪਹੁਚੰਣ 
ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 
D. ਇੰਟਰਿਵਊਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ 

 
ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਿਕ: 

 
 ਚੁੱਪ ਰਿਹਣ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਣ 

ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਿਧਕਾਰ ਬਰਬਕਰਾਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ 
 ਇੰਟਰਿਵਊ ਦਰਿਮਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ 

ਿਵਉਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ 
ਦਬਾਓ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ । 

 ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ 
ਅਤੇ ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। 

 
ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੱੁਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ 
ਕੋਈ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲੀਸ 
ਇੰਟਰਿਵਊ ਿਬਆਨ ਿਵਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਇੰਟਰਿਵਊ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੱੁਛ ੇ
ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ 
ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਿਵਊ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਰੱਖ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਿਵਊ 
ਿਵਚ ਿਵਘਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ  ਹੈ। 
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E. ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਛੱਡਣਾ? 

 
ਤੁਸ  ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਤ ਬਾਅਦ ਇਹ 
ਅਿਧਕਾਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇਕਰ ਤੁਸ :  

 
 ਕਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹ;ੋ 
 ਜਦ ਤੁਸ  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਿਮਤੀ ਸਮੇਤ 

ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਿਦੱਤ ੇਹੋਣ।  
 

2. ਅਪਰਾਧਾ ਂਬਾਰ ੇਸਖੰਪੇ ਸਾਰ ਦਸੱਣਾ 
 
 ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਾਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਿਜੰਨਹ੍ ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ 

ਇੰਟਰਿਵਊ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਿਵਚ ਦੱਸੇ 
ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। 

 

3. ਚੁਪੱ ਰਿਹਣ ਦਾ ਹਕੱ 
 
 ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਣ 

ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
 ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤ 

ਬਾਅਦ, ਤੁਸ  ਆਪਣਾ ਿਬਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਪੱੁਛੇ 
ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਣ ਬਾਰੇ ਚੁਣ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

4.  ਇਟੰਰਿਵਊ ਦਰਿਮਆਨ ਹਰੋ ਹਕੱ 
 
ਇੰਟਰਿਵਊ ਆਪ ਕਈ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤ ਇਲਾਵਾ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਪ ਰਿਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ: 

 
 ਤੁਸ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱੁਛੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 

ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚ ਿਰਕਾਰਡ 
ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ;ੋ 

 ਤੁਸ  ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਅਕਤੀ 
ਦੀ ਇੰਟਰਿਵਊ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ; 

 
 
 
 
 
 

 
 ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਬਆਨ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ 

ਸਬੂਤ ਵਜ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
 ਤੁਸ  ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਨਹ  ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ 

ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। 
 ਇੰਟਰਿਵਊ ਦਰਿਮਆਨ, ਤੁਸ  ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਉਦ ਤੱਕ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤਕੱ ਿਕ 
ਇਹ ਨਤੀਜਤਨ ਇੰਟਰਿਵਊ ਲੈਣ ਿਵਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ 
ਨਹ  ਬਣਦੇ। ਇੰਟਰਿਵਊ ਦਰਿਮਆਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਿਵਚ, 
ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੁਲੀਸ ਇੰਟਰਿਵਊ ਿਬਆਨ ਿਵਚ 
ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਿਜਸਟਰੀ ਿਵਚ ਦਾਖਲ 
ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

5. ਇਟੰਰਿਵਊ ਦ ੇਅੰਤ ਿਵਚ 
 

ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੰਟਰਿਵਊ ਦਾ ਪਾਠ 
ਪੜਹ੍ਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸ  ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲਈ 
ਪੜਹ੍ਣ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪੱੁਿਛਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਤੁਸ  ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲ ਜਾਂ 
ਆਪਣੇ ਿਬਆਨ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 

 

6. ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸਹਾਇਤਾ 
 

 ਜੇ ਤੁਸ  ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤ 
ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਿਵਊ ਦਰਿਮਆਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਲਈ ਇਕ ਸਵੋਰਨ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੰੂ ਸੱਿਦਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 
ਸਹਾਇਤਾਿਬਨਹ੍ ਾਂ ਿਕਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਿਬਆਨ ਿਲਖਣ 
ਲਈ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
 
 
 

        ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਂਦੀ ਇਸ ਿਵਆਿਖਆ ਨੂ ੰਰਖੱ ਸਕਦ ੇਹ ੋ


