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 خفیہ ساتھ کے وکیل ایک اندور کے انٹرویو .1
 حق کا معاونت قانونی اور مشاورت

 

A. کب؟ 

 

  مشاورت خفیہ ساتھ کے وکیل قبل سے انٹرویو کو آپ 
 حاصل حق کا معاونت قانونی دوران کے انٹرویو اور
 ۔ہے

  سے آپ پر بنیاد کی جن جرائم، کردہ عائد پر آپ اگر 
 جیل کی عرصہ زیادہ سزا کی ہے، ارہ جا لیا انٹرویو

 ہے۔ ہوتا اطالق کا کار طریقہ تحت کے C تو ،ہے بندی

 

B. وکیل؟ کونسا 

 

  لئے کے لینے رائے سے یلوک کے مرضی اپنی آپ 
 ہیں۔ آزاد

 قانونی ہیں، سکتے آ میں زد کی شرائط قانونی بعض آپ 
 یا مکمل کہ جو بالئیں، کو وکیل تحت کے نظام یامداد

 کر طلب فارم آپ ہے۔ معاوضہ بال پر طور جزوی
 آپ پھر ہے۔ کرتا شروع کو امداد قانونی جو ہیں سکتے
 کے ایشن ایسوسی بار لئے کے تعین کے وکیل ایک

  ہیں۔ کرتے درخواست میں آفس امداد قانونی

 

C. ہے؟ آتی میں عمل کیسے مشاورت خفیہ  

 

 سے 1 اعداد کہ جو ہے گیا بھیجا نامہ دعوت تحریری کو آپ اگر

 کیا فرض یہ اور ہے بتاتا فہرست کی حقوق کردہ تفویض تک 4

 ساتھ کے وکیل قبل سے آنے لئے کے انٹرویو آپ کہ ہے جاتا

 :گے ہوں چکے کر مشورہ

 

  گی جائے دی نہیں اجازت کی تاخیر مزید کو آپ 
 موقع کا کرنے مشورہ سے وکیل ہی پہلے کو آپ کیونکہ
 ۔تھا میسر

 انٹرویو کرتے، نہیں حاصل معاونت سے وکیل آپ اگر 
 کے رہنے خاموش کے آپ کو آپ قبل سے ہونے شروع

 یبھ 3 نقطہ) ۔ہے جاتی کی نصحیت میں بارے کے حق

 (یکھیںد

 

 

 

 

 

ت یریتحر کو آپ اگر و ہ دع ام ھ ںینہ ن ایب  ایگ ج

 : ہے گیا بھیجا نامہ دعوت تحریری نامکمل یا ہے

 

 تاریخ کی بعد لئے کے انٹرویو بار، ایک صرف کو، آپ 
 سے وکیل اپنے آپ کہتا جائے کہا کا تاخیر کی وقت یا

    سکیں۔ لے مشورہ
 اپنے پر فون ٹیلی آپ کہ ہیں آزاد میں انتخاب اس آپ 

 ہو شروع انٹرویو بعد کے سج لیں، کر بات سے وکیل
 ہے۔ سکتا

 سکتے کر انتظار کا آمد یک یلوک اپنے پر یوانٹرو جائے آپ
   ۔یںہ

 

D. معاونت قانونی دوران کے انٹرویوز 

 

 :گا کروائے دہانی یقین وکیل کا آپ

 

 کو آپ اپنے اور حق کا رہنے خاموش کا آپ کہ 
 ہے برقرار حق کا رانےٹھہ نہ قصوروار

 ہے، گیا نایااپ سلوک جو ساتھ کے آپ دوران کے انٹرویو 
 ں؛ینہ یا ہے گیا رکھا میں دباؤ جابی کسی کو آپ کہ آیا

 باقاعدگی کی انٹرویو اور حقوق کے آپ پر آپ کہ قیقتح 
 ہے۔ یگئ کی وضاحت کی

 

 ہے اعتراض پر معاملے کسی سے میں ان کو وکیل کے آپ اگر
 ہے۔ سکتا کروا ریکارڈ میں بیان انٹرویو پولیس انہیں فورا ً وہ تو
 سے شخص مصوص یا کرنے بین چھان مخصوص وکیل کا آپ

 سواالت والے جانے پوچھے وہ ہے۔ سکتا کہہ کا کرنے انٹرویو
 انٹرویو اور تفتیش وہ ہے۔ سکتا کر طلب وضاحت متعلق سے
 جواب جگہ کی آپ اسے ہے۔ سکتا کر پیش رائے متعلق سے
 ہے۔ نہیں اجازت کی ڈالنے رکاوٹ میں انٹرویو یا دینے
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E. ہونا؟ دستبردار سے حق اس 

 

 کے کرنے درخواست لئے کے مشاورت یا معاونت سے وکیل آپ
 ہیں۔ نہیں پابند الزمی

 

 اور ہیں، سکتے ہو دستبردار سے حق اس پر بنیاد رضاکارانہ آپ

  :پآ اگر بعد کے غوروفکر

 

 ہیں؛ بالغ 
 کیے دستخط پر دستاویز ایک میں سلسلے اس نے پآ 

 ہے۔ کی درج تاریخ اور ہیں

 

 خالصہ مواصالتی کا الزامات .2

 

  کا جانے بتائے میں بارے کے الزامات مختصرا ً کو پآ 
  گا۔ جائے لیا انٹرویو سے پآ پر بنیاد کی جن ہے حق

 

  حق کا رہنے خاموش .3

 

 قصوروار کو پآ اپنے کو پآ پر موقع بھی کسی 
  سکتا۔ جا کیا نہیں مجبور پر ٹھہرانے

 جواب کا سواالت دینے، بیان پآ بعد، کے شناخت اپنی 
 کر انتخاب کا ایک سے میں رہنے خاموش با دینے
 ۔ہیں سکتے

 

  حقوق دوسرے وراند کے انٹرویو .4

 

ت ویانٹرو ذا ئ خود ب رح یک  یک ط

ت ل ص وا  کا الزامات ہے۔ ہوتا شروع ساتھ کے م

 حق کے رہنے خاموش کے آپ اور خالصہ یمواصالت

  :کہ گا جائے ایک مطلع کو آپ ،عالوہ کے تکرار یک

 

 ںیم لفظوں اپنے اور سواالت تمام گئے پوچھے آپ 

ڈیر کو جوابات تمام ار  کر درخواست یک کرنے ک

 ں؛ہی سکتے

  شخص مخصوص یا کرنے بین چھان مخصوص پآ 

 ;ہیں سکتے کہہ لئے کے کرنے انٹرویو سے

 

 پہلے سے عدالت کی قانون بیانات گئے ئےید کے پآ 
  ہیں۔ ہوتے استعمال میں ثبوت

 اپنی وقت بھی کسی پآ اور ہیں نہیں زیرحراست پآ 
  ہیں۔ زادآ لئے کے جانے سے خوشی

 ملکیتی اپنے تک وقت اس پآ دوران، کے انٹرویو 
 یہ تک جب ہیں سکتے کر استعمال کو دستاویزات

 .بنیں۔ نہ سبب کا ءالتوا میں انٹرویو

 

 پولیس کو دستاویزات ان میں، بعد یا انٹرویو دوران پ،آ
 یا ہیں سکتے کہہ کا کرنے شامل میں بیان انٹرویو
 ہیں۔ سکتے اوکر جمع ساتھ کے رجسٹری کورٹ

 

  پر اختتام کے انٹرویو .5

 

 مہیا متن کا انٹرویو لئے کے پڑھنے کو پآ پر، اختتام کے انٹرویو
 ہیں۔ سکتے کہہ بھی کا پڑھوانے لئے اپنے اسے پآگا۔ جائے کیا

پ ے آ ھا س وچ ے پ ائ ا ج ہ گ نیب اپنے پآ ک  ا

 ۔ںیہ خواہاں کے کرنے شامل کچھ ای یلیتبد ںیم

 

 معاونت کی مترجم .6

 

 کے بولنے بانز مختلف سے زبان کی کاروائیوں پآ اگر 
 کے عاونتم کی پآ دوران کے وانٹروی تو ہیں متمنی
 بالمعاوضہ مدد یہ ۔گا جائے ابالی کو مترجم حلفیہ لئے
 ہے۔

 جا کہا کا لکھنے بھی میں زبان یرماد بیان اپنا کو پآ 
 ہے۔ سکتا

 

 

 

 

 

 

ہیں۔ سکتے رکھ پاس اپنے کو وضاحت اس کی حقوق اپنے آپ 

 


