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اعالنِ حقوق
تحقیقاتِکےِدورانِنظربندِشخصِکوِفراہمِکرناِ

جج آف لیبرٹیز اینڈ ڈیٹنشن نے ٓاپ کو نظربند کیا ہے۔ یہ دستاویز بنیادی حقوق جس سے آپ مستفید ہورہے ہیں اور اہم معلومات جو
آپ کو دیے جایں گے ،اس کی نشاندہی کرتا ہے۔
آپ اس دستاویز کو نظربندی کے دوران محفوظ رکھ سکتے ہیں۔

جرم سے اگاہی
ٓاپ اس جرم یا خظا جس کا مبینہ طور پر آپ مرتکب ہوئے ہوں اور جس کی بدولت ٓاپ کو چیلنج کیا گیا ہے اس کی اہلیت ،جگہ اور
تاریخ کیساتھ ساتھ نظربندی میں رکھنے کے محرکات جاننے کا حق رکھتے ہیں۔
وکیل کے خدمات
تحقیقات کے دوران آپ اپنے مرضی کے وکیل یا عدالت کیطرف سے نامزد وکیل کی خدمات کا مطالبہ کرسکتے ہیں۔
اپ اپنے وکیل کیساتھ ازادانہ طور پر بات چیت کرسکتے ہیں یا تحریری طور پر رابطہ رکھ سکتے ہیں  ,اور یہ سماعت میں بھی
شرکت کرسکتے ہیں لیکن اس کیلئے شروع سے نوٹس دینا ضروری ہے۔

اگر ٓاپ کمسن ہیں اور ٓاپ کے فیملی نے ٓاپ کیلئے وکیل کا انتخاب نہیں کیا ہے تو عدالت کیطرف سے وکیل نامز کیاجائے گا۔
خاموشی اختیار کرنے کا حق
دوران سماعت ٓاپ بیانات دے سکتے ہیں،پوچھے گئے سواالت کے جوابات دے سکتے ہیں یا خاموش رہ سکتے ہیں۔
ترجمان کی خدمات
اگر آپ فرانسیسی زبان نہیں بولتے یا سمجھ نہیں اتی تو سماعت کے دوران اور اپنے وکیل کیساتھ بات چیت کیلئے آپ ترجمان کے
خدمات سے مستفید ہونے کا حق رکھتے ہیں۔
رہائی کے مطالبے کا حق رکھتے ہیں
ہر وقت آپ جج سے رہائی کا مطالبہ کرسکتے ہیں۔ یہ جج اور جج آف لیبرٹیز اینڈ ڈیٹنشن درخواست کا جائزہ لے گا
آزادی سے محرومی کی مدت
نظربندی کی مدت کا انحصار کئی عوامل پر ہے مث ٓ
ل آپ بالغ ہیں یا نابالغ اور یہ جو الزامات جرم یا خطاکو ثابت کرتا ہے کہ نہیں
اسکے علہ جرم کی سنگینی اور یہ کہ ماضی میں اپ سزایافتہ تھے کہ نہیں
یہ مدت اس جج کے ارڈر کاپی پر لکھا ہوتا ہے جس نے ٓاپ کو نظربند کیا تھا۔
بعض معاملت میں آپ کی نظر بندی طویل ہو سکتی ہے .اس ممکنہ توسیع کا فیصلہ ایک بحث و مباحثہ کے بعد ہی سنایا جاتا ہے
اور اس میں آپ اور ٓاپ کے وکیل کو بھی سنا جاتا ہے

بعض افراد کے بارے میں معلومات
اپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنے پسند کے افراد کو اور خاص طور پر اپنے خاندان کے کسی فرد کو اپنی نظربندی کے متعلق
اطلع دے سکتے ہیں،
اگر آپ غیرملکی ہے ،آپ اپنے ملک کے قونصلر حکام کو بھی اطلع دے سکتے ہیں۔

ایک ڈاکٹر سے طبی معائنہ
آپ مطالبہ کرسکتے ہیں کا ڈاکٹر ٓاپ کا طبی معائنہ کریں۔
اپنی فائل تک رسائی

ااپ تحقیقات کے متعلق فائل کی کاپی بذریعہ اپنے وکیل حاصل کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ جج مقدمے کے کچھ حصوں کو
دینے سے انکار کرسکتا ہے اس صورت میں اگر یہ ان مظلوموں  ،ان افراد جو مقدمے میں پیش ہوئے ہوں ،ان کے وکل،
گواہان ،تفتیش کار ،ماہرین اور تمام وہ لوگ جو اس کاروائی میں کار ٓامد تھے پر دباو کا باعث بن سکتا ہے۔

