આપના અધિકારો અંગે સ્પષ્ટતા

જો યુરોધપયન િરપકડ વોરં ટ અથવા APB (ઓલ
પોટટ સ બુલેટીન) હેઠળ આપની અટકાયત
કરવામાં આવી હોય.

ઈન્ટરવ્યુ શરૂ થાય તે પહેલા ક્યા અધિકારો ધિશે આપને જાણ કરિી અધનિાયય છે ?
1.

િકીલ સાથે ખાનગી સલાહમસલત, અને ઈન્ટરવ્યુ
દરધમયાન કાન ૂની સહાયનો અધિકાર

A. વકીલ
— આપ આપની પસંદગીના વકીલનો સંપકટ કરવાની

C. ઈન્ટરવ્યુ દરધમયાન કાન ૂની સહાય
— ઈન્ટરવ્યુ સમયે આપના વકીલ મારફતે સહાય
મેળવવાનો આપનો અધિકાર છે .

— આપના વકીલ સુધનધિત કરશે:
o

માંગ કરી શકો છો.

પોતાને આરોપી નહહ ઠેરવવાના આપના

— જો આપની પાસે આપના વકીલ ન હોય અથવા જો
આ વકીલ હાજર ન રહી શકે તો આપ બાર

અધિકારને જાળવવામાં આવે;

o

એસોધસએશનના ફરજ વકીલના સમ ૂહમાંથી વકીલનો

દબાર્ હેઠળ મ ૂકવામાં આવે છે કે નહહ;

o

મદદ સંપ ૂર્ટપર્ે અથવા આંધશક રીતે મફત છે . જેમાં

B.

એ હકીકત કે આપને આપના અધિકારો

સમજાવવામાં આવ્યા હોય અને ઈન્ટરવ્યુની

કાન ૂની સહાય માટે ની શરતો દશાટવવામાં આવી હોય
તે ફોમટ આપ માંગી શકો છો.

ઈન્ટરવ્યુ દરધમયાન આપની સાથે જે રીતે
વતટન કરવામાં આવે છે , તમને અનુલચત

સંપકટ કરવાની માંગ કરી શકો છો.

— જો આપ ચોક્કસ કાન ૂની શરતોનું પાલન કરો તો આ

કે આપનો મૌન રહેવાનો અધિકાર અને

ધનયધમતતા જાળવવામાં આવે.

જો આપના વકીલને આમાંની કોઈપર્ બાબતો અંગે

અગાઉથી ખાનગી સલાહમસલત

ટીકા-હટપ્પર્ીઓ હોય તો તેઓ પોલીસ ઈન્ટરવ્યુ

— આગામી ઈન્ટરવ્યુ પહેલાં અને બાર એસોધસએશનના

પ ૂછવામાં આવતા પ્રશ્નો અંગે આપના વકીલ ખુલાસો

ફરજ વકીલના સમ ૂહમાંથી વકીલ સાથે આપે વાત કરી
હોય તે પછી 2 કલાકની અંદર – આપ આપના વકીલ
સાથે ત્રીસ ધમનીટ માટે ખાનગી સલાહમસલત કરવા

માટે નો અધિકાર િરાવો છો જે અપવાદરૂપે ઈન્ટરવ્યુ
લેનારના ધનર્ટય દ્વારા લંબાવી શકાય છે .

— આ સલાહમસલત ટે લલફોન દ્વારા અથવા ઈન્ટરવ્યુના

ધનવેદનમાં તેની તાત્કાલલક નોંિ કરાવી શકે છે .
માંગી શકે છે .

તેમને આપની જગ્યાએ જવાબ આપવાની અથવા
ઈન્ટરવ્યુ અવરોિવાની પરવાનગી નથી.

— આપને અથવા આપના વકીલને વિારાની ખાનગી
સલાહમસલત માટે માત્ર એક પ્રસંગે ઈન્ટરવ્યુ

સ્થળ પર બન્ને રીતે થઈ શકે છે .

અટકાવવાનો અધિકાર છે .

કલાકની અંદર ન થઈ હોય તો બાર સંગઠનના ફરજ

પ્રકાશમાં આવે તો આપને વકીલ સાથે વિારાની

સલાહમસલત હજુ પર્ થઈ શકશે. આ પછી ઈન્ટરવ્યુ

આ સલાહમસલત 15 ધમનીટથી વધુ ચાલી શકશે

— જો આપના વકીલ સાથે આયોજજત સલાહમસલત 2

જો ઈન્ટરવ્યુ દરધમયાન નવા પાસા અથવા અપરાિો

વકીલના સમ ૂહ સાથે ટે લલફોન દ્વારા ખાનગી

ખાનગી સલાહમસલત કરવાની પરવાનગી પર્ છે .

શરૂ થઈ શકે છે .

નહીં.

— જો આપના વકીલ ઈન્ટરવ્યુ દરધમયાન આવે તો
તેઓ બાકીની કાયટવાહીમાં હાજરી આપી શકે છે .
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જો યુરોધપયન િરપકડ વોરં ટ અથવા APB (ઓલ

આપના અધિકારો અંગે સ્પષ્ટતા
D. અધિકાર જતો કરવો

પોટટ સ બુલેટીન) હેઠળ આપની અટકાયત
કરવામાં આવી હોય.

2.

આપ વકીલની સાથે સલાહમસલતની અથવા સહાય

— યુરોધપયન િરપકડ વોરં ટ અથવા APB ના સારાંશ

માટે ની ધવનંતી કરવા માટે બંિાયેલા નથી.

અંગે જાર્ મેળવવાનો આપને અધિકાર છે .

આપ સ્વેછાએ અને યોગ્ય ધવચારર્ા બાદ આ અધિકાર

— જો આપનું પ્રત્યાપટર્ દં ડના અમલની દૃ ષ્ષ્ટથી લાગુ

જતો કરી શકો છો, જો આપ;

— કાન ૂની વય િરાવતા હોવ;

પાડવામાં આવ્યું હોય અને આપને આ અપરાિ

— આ અંગેના દસ્તાવેજમાં આપે સહી કરી અને તારીખ

સાલબતી અંગે અથવા અધનલર્િત ફોજદારી કાયટવાહી

— જો શક્ય હોય તો ઈન્ટરવ્યુન ું હફલમાંકન કરવામાં આવી

ધવદે શી અપરાિ સાલબતીની એક નકલ મેળવવા માટે

નાંખી હોય તે પછી.

અંગે જાર્ ન હોય તો આપ આપની માહહતી માટે

શકે છે . આપ આપના વકીલ સાથે આ અંગે ચચાટ કરી

ધવનંતી કરી શકો છો અને એ શરતે કે તેની સમયસર
વ્યવસ્થા કરવામાં આવે.

શકો છો (મુદ્દો 7 પર્ જૂઓ).

3.
આ મુદ્દાઓ પર, તમે ફરજ પર હોનારા વકીલોના બાર

સંગઠનના પુલના કોઈક સાથે ટે લલફોન પર વાત કરી શકો

આપને દબાર્ કરી શકાતું નથી.

— આપની ઓળખ જર્ાવ્યા બાદ આપ ધનવેદન

અપવાદ

આપવાનુ,ં પ ૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નોના જવાબ

આપવાનું અથવા મૌન રહેવાનું પસંદ કરી શકો

અપવાદરૂપ સંજોગોમાં અથવા અધનવાયટ કારર્ોસર

છો.

સરકારી વકીલ અથવા તપાસકતાટ મેજજસ્રે ટ આપને
અગાઉથી ખાનગી સલાહમસલત અથવા ઈન્ટરવ્યુ

દરધમયાન વકીલ તરફથી મદદની મંજૂરી નહહ આપવાનો

4.

જરૂરી છે .

આપની િરપકડ અંગે ત્રીજા પક્ષને સ ૂલચત કરવાનો
આપને અધિકાર છે .

યુરોધપયન િરપકડ વોરં ટ જારી કયુટ હોય તે દે શમાં વકીલ
રાખવાનો અધિકાર

જોકે , તપાસના હહતમાં અધનવાયટ કારર્ોસર જરૂરી
સમયગાળા માટે સરકારી વકીલ કે તપાસકતાટ

જેમર્ે યુરોધપયન િરપકડ વોરં ટ જારી કયુટ હોય તેવા

મેજજસ્રે ટ દ્વારા તેને મોકૂફ રાખવામાં આવી શકે છે .

દે શમાં વકીલની ધનમણ ૂક કરવાનો આપને અધિકાર છે . આ
વકીલ પ્રત્યાપટર્ પ્રહિયા અંગે માહહતી અને સલાહ સાથે
બેલીયમમાં આપના વકીલ આપી શકે છે .

આપની િરપકડ કરિામાં આિી છે તેવ ંુ કોઈને
જણાિિાનો અધિકાર

ધનર્ટય લઈ શકે છે . આ ધનર્ટય માટે તેમર્ે કારર્ો આપવા

F.

મૌન રહેિાનો અધિકાર

— કોઈપર્ સમયે પોતાને આરોપી ઠેરવવાનું

છો.

E.

યુરોધપયન િરપકડ િોરં ટ અથિા અંગે માહહતી APB

5.

તબીબી સહાય

— જરૂર પડે તો આપની પાસે મફત તબીબી સહાયનો
અધિકાર છે .

— આપ આપની પસંદગીના ડૉક્ટર દ્વારા તપાસ

કરાવવાની માંગ કરી શકો છો. જો આમ કરવામાં
આવે તો તે આપને ખચે રહેશ.ે
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જો યુરોધપયન િરપકડ વોરં ટ અથવા APB (ઓલ

આપના અધિકારો અંગે સ્પષ્ટતા

પોટટ સ બુલેટીન) હેઠળ આપની અટકાયત
કરવામાં આવી હોય.

ઈન્ટરવ્યુ દરધમયાન આપના િિારાના અધિકારો ક્યા છે ?
6.

ઈન્ટરવ્યુ દરધમયાન અન્ય અધિકારો

9.

 જો આપ ભાષા સમી અથવા બોલી ન શકતા હોવ

ઈન્ટરવ્યુ ઘર્ી બિી વાતચીતોથી શરૂ થાય છે .

અથવા જો આપને બોલવાની અથવા સાંભળવાની

અપરાિોના સારાંશની વાતચીતના અને આપના

તકલીફ હોય તો અને જો આપના વકીલ આપની

મૌન રહેવાના અધિકારના પુનરાવતટન બાદ વધુમાં

ભાષા સમજતા અથવા બોલતા ન હોય તો આપના

તમને જર્ાવવામાં આવશે કે :

વકીલ સાથે ખાનગી સલાહમસલત દરધમયાન

— પ ૂછવામાં આવેલ તમામ પ્રશ્નો અને આપના દ્વારા

આપને શપથ લીિેલ દુ ભાધષયા માટે નો અધિકાર

આપવામાં આવેલ તમામ જવાબોની આપે

છે . આ મદદ મફત છે .

ઉપયોગ કરે લ શબ્દોમાં નોંિ કરવાની આપ

— જો આપ કાયટવાહીની ભાષા કરતા જુ દી ભાષા

ધવનંતી કરી શકો છો;

બોલવા ઈચ્છતા હોવ તો ઈન્ટરવ્યુ દરધમયાન

— આપ માંગ કરી શકો કે ચોક્કસ પ ૂછપરછ કરવામાં

આપને મદદ કરવા માટે શપથ લીિેલ દુ ભાધષયાને

આવે અથવા ચોક્કસ વ્યક્ક્ત દ્વારા ઈન્ટરવ્યુ

બોલાવવામાં આવશે. આ મદદ મફત છે .

કરવામાં આવે;

— આપને આપનું ધનવેદન આપની પોતાની ભાષામાં

— આપે કરે લ ધનવેદનો કાયદાની અદાલત સમક્ષ
પ ૂરાવામાં ઉપયોગ કરવામાં આવી શકે છે .

— તેને પહરર્ામે ઈન્ટરવ્યુમાં ધવલંબ ન થતો હોય
ત્યાં સુિી ઈન્ટરવ્યુ દરધમયાન આપ આપના

કબજામાં રહેલા દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરી શકો
છો. ઈન્ટરવ્યુ દરધમયાન અથવા પછી આ

દસ્તાવેજોને પોલીસ ઈન્ટરવ્યુ ધનવેદનમાં ઉમેરવા
માટે અથવા કોટટ નોંિર્ીકચેરીમાં જમા કરાવવાની
આપ માંગ કરી શકો છો.
7.

ઈન્ટરવ્યુન ંુ હિલમાંકન કરવું

— જો શક્ય હોય તો ઈન્ટરવ્યુની કાયટવાહીની દે ખરે ખ
માટે ઈન્ટરવ્યુન ું હફલમાંકન કરવામાં આવી શકે છે .

— આ અંગેનો ધનર્ટય ઈન્ટરવ્યુ લેનાર, સરકારી

વકીલ, અથવા તપાસકતાટ મેજજસ્રે ટ દ્વારા કરવામાં
આવે છે .
8.

ઈન્ટરવ્યુને અંતે

દુભાધિયાની મદદ

લખવાનું કહેવામાં આવી શકે છે .
10.

પ્રત્યાપયણ માટે સંમત થવું
જે દે શ તમને માંગતો હોય તેને પ્રત્યાપટર્ માટે
આપ સંમત થઈ શકો છો. યુરોધપયન િરપકડ

વોરં ટમાં ચોક્કસ ઉલલેખ કયાટ મુજબના અપરાિો

માટે આપ આપની સંમધત મયાટહદત કરી શકો છો.
આપ ધવધશષ્ટ ધનયમ પર્ જતો કરી શકો છો, જેઓ
અથટ એ થાય છે કે આપનું પ્રત્યાપટર્ થયા પછી

જેને માટે પ્રત્યાપટર્ની અરી કરવામાં આવી હતી
તે ધસવાયના અપરાિો માટે આપવામાં આવેલી

સજાના અમલના ભાગ તરીકે આપની સામે કાન ૂની
કાયટવાહી કરવામાં આવશે અથવા કે દમાં રાખવામાં
આવશે.

તપાસકતાટ મેજજસ્રે ટ દ્વારા ઈન્ટરવ્યુ પછી જો આપ
પ્રત્યાપટર્ માટે સહમત થાવ તો સરકારી વકીલ

દ્વારા તમને સાંભળવામાં આવશે. સરકારી વકીલ

તેના સ ૂલચતાથો સમજાવશે. આપ આપના વકીલની

ઈન્ટરવ્યુને અંતે ઈન્ટરવ્યુન ું લખાર્ આપને વાંચવા માટે

મદદ લઈ શકો છો. આપ માત્ર સરકારી વકીલ

તેવી માંગ પર્ આપ કરી શકો છો.

એકવાર આપ પ્રત્યાપટર્ કરવાની કાયદે સર સંમધત

આપ આપના ધનવેદનમાં કોઈ ફેરફાર અથવા ઉમેરો કરવા

ફરી શકતા નથી.

આપવામાં આવશે. તે આપને વાંચી સંભળાવવામાં આવે

માંગો છો કે કે મ તે અંગે આપને પ ૂછવામાં આવશે.

સમક્ષ પ્રત્યાપટર્ માટે ની સંમધત આપી શકો છો.

આપી દો પછી આપ આપના પ્રત્યાપટર્ અંગે પાછા
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જો યુરોધપયન િરપકડ વોરં ટ અથવા APB (ઓલ

આપના અધિકારો અંગે સ્પષ્ટતા

પોટટ સ બુલેટીન) હેઠળ આપની અટકાયત
કરવામાં આવી હોય.

આપને કે ટલા સમય સુિી અટકાયતમાં રાખિામાં આિી શકે છે ?
1.

આવશે.

48 કલાક

o
આપને 48 કલાકથી વધુ નહહ જેટલા

વિારે ધવગતવાર સમજૂતી આપના વકીલ આપી

સમયગાળા માટે અટકાયતમાં રાખવામાં
આવી શકે છે .
2.

આ કાયટવાહીની આગળના િટનાિમની હદશા અંગે

o

શકે છે .

જો આપ બેલ્લજયન નાગહરક ન હોવ તો આપના

વાલર્જયદૂ ત અધિકારીઓને આપ આપની િરપકડ

તપાસકતાય મેજજસ્ટ્રે ટ

અંગે સ ૂલચત કરી શકો છો.

o

— 48 કલાકની અંદર આપને છોડી મ ૂકવામાં આવશે

જો આપ યુરોધપયન િરપકડ વોરં ટની ભાષા અથવા
જે ભાષામાં તેનો અનુવાદ કરવામાં આવ્યો હોય તે

અથવા તપાસકતાટ મેજજસ્રે ટની સમક્ષ લાવવામાં

ન સમી શકો તો આપ કધમટલ ચેમ્બર સમક્ષ

આવશે. બે પૈકીના બીજા ધનર્ટય લેશે કે યુરોધપયન

ઉપક્સ્થત થાવ તે પહેલા અને મોડામાં મોડા અમલ

એરે સ્ટ વોરં ટ અનુસાર આપની અટકાયત કરવી કે

બાબતે આખરી ધનર્ટય આવે તે પહેલા આપ જે

નહીં

ભાષા સમી શકતા હોવ તેમાં યુરોધપયન િરપકડ

— આ બાબત અંગે પહેલા આપને સાંભળવા માટે

વોરં ટનો લેલખત અનુવાદ અથવા યુરોધપયન

તપાસકતાટ મેજજસ્રે ટ બંિાયેલા છે . આપને આપના

િરપકડ વોરં ટનો મૌલખક અનુવાદ અથવા આવશ્યક

વકીલ તરફથી મદદ મેળવવાનો અધિકાર છે .

પ્રહિયાગત નોંિનો મૌલખક અનુવાદ આપવામાં

તપાસકતાટ મેજજસ્રે ટ શક્ય કસ્ટડી ધવશે આપની

આવશે.

અથવા આપના વકીલ દ્વારા આગળ િરવામાં
આવેલી ટીપ્પર્ીઓ સાંભળશે.

જો આપ કાન ૂની વયના હોવ માત્ર તો જ આપ વકીલ
તરફથી મદદ લેવાનો હક જતો કરી શકો છો.

— જો તપાસકતાટ મેજજસ્રે ટ આપની િરપકડ માટે
વોરં ટ જારી કરે તો આપની પાસે નીચેના અધિકારો
છે :

o આપ આપના વકીલ સાથે મયાટદા વગર વાત
કરવા માટે મુક્ત છો.

o આપની િરપકડ કરવામાં આવ્યા બાદ પંદર
હદવસની અંદર આપ કધમટલ ચેમ્બર સમક્ષ

ઉપક્સ્થત થશો જયાં આપ યુરોધપયન એરે સ્ટ

વોરં ટ હેઠળ આપની કસ્ટડી અને પ્રત્યાપટર્ને
પડકારી શકો છો. આ ધનર્ટય અંગે આપ

ઈન્ડાઈટમેન્ટ ચેમ્બર સમક્ષ અપીલ કરી શકો
છો, જે પંદર હદવસમાં પોતાનો ધનર્ટય

સંભળાવશે. કધમટલ ચેમ્બરના ધનર્ટયની

આપની પાસે બજવર્ી થઈ ગઈ હોય તેના 24
કલાકની અંદર અપીલ દાખલ થવી અધનવાયટ
છે .

o કધમટલ ચેમ્બર અથવા ઈન્ડાઈટમેન્ટ ચેમ્બરની
સુનાવર્ીના આગલા હદવસે આપને આપની

કે સ ફાઈલ જોવા માટે ની પરવાનગી આપવામાં

આપના અધિકારોની આ સ્ટ્પષ્ટતા આપ આપની પાસે રાખી શકો
છો.
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