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إعالن الحقوق
ُتعطى لشخص مسجون مؤ ّق ًتا في إطار محاكمة فور ّية
الرقابة القضائ ّية
أو محاكمة من خالل المحضر عقب إلغاء ّ

أنت مالحق أمام محكمة الجنح وقد ت ّم حبسك مؤ ّق ًتا ح ّتى موعد الجلسة ال ّتي ستت ّم خاللها محاكمتك على اال ّتهامات الموجّهة إليك .تذ ّكر هذه الوثيقة
بالحقوق الرّئيسيّة ال ّتي تتم ّتع بها وبالمعلومات األساسيّة الواجب إعطاؤها لك.
يمكنك االحتفاظ بهذه الوثيقة طوال مدّة الحبس المؤ ّقت

معرفة الجريمة
ّ
يحق لك معرفة وصف ،وتاريخ ومكان الجريمة ال ّتي ت ّم ا ّتهامك بارتكابها والدّوافع المب ّررة لوضعك قيد الحبس المؤقّت.
توكيل المحامي
يحق لك طلب توكيل أو تعيين محام بشكل تلقائيّ .
ّ
يحق لك حريّة اال ّتصال بمحاميك وال ّتواصل كتاب ًّيا معه وسوف يحضر معك الجلسة ال ّتي يجب إخطاره بميعادها مسب ًقا.
الصمت
حق التزام ّ
ويمكنك ،أمام المحكمة ،اختيار اإلدالء بمعلومات ،أو اإلجابة عن األسئلة الموجّ هة إليك أو التزام الصّمت.
مساعدة وحضور أحد المترجمين
ّ
يحق لك االستعانة بمترجم لحضور جلسات االستماع معك ولل ّتواصل مع محاميك بصفة
إذا كنت ممن ال يتحدّثون أو يفهمون اللّغة الفرنسيّة،
مجانيّة.
سراح
حقّ طلب إطالق ال ّ
ويمكنك في ك ّل وقت أن تطلب إطالق سراحك.
مدّ ة الحبس
وستستم ّر فترة حبسك المؤقّت ح ّتى تاريخ مثولك أو تاريخ مثولك م ّرة أخرى أمام محكمة الجنح.
إذا كان حبسك المؤ ّقت قد ت ّم بقرار من قاضي الحريّات واالحتجاز في إطار محاكمة فوريّة ،فإنّ هذا الحبس ال يمكن أن يمت ّد ألكثر من ثالثة أيّام
عمل.
إذا كان حبسك المؤ ّقت قد ت ّم بقرار من قاضي الحريّات واالحتجاز بسبب عدم االلتزام بشروط المراقبة القضائيّة المق ّررة ح ّتى ميعاد مثولك
للمحاكمة أمام محكمة الجنح ،فإن ذلك الحبس قد يتجاوز ال ّ
شهرين.
إذا كان حبسك المؤ ّقت قد ت ّم بقرار من محكمة الجنح وال ّتي أحالت مل ّفك إلى جلسة الحقة ،فإن حبسك ال يمكن أن يتجاوز مدّة ستة أسابيع ،أو مدّة
أربعة أشهر وذلك إذا كانت عقوبة السّجن في الجريمة الم ّتهم بارتكابها تصل إلى أكثر من سبع سنوات حبس.

إعالم بعض األشخاص
ّ
يحق لك إعالم من ترغب من األشخاص ،وال س ّيما أفراد عائلتك ،بأمر وضعك قيد الحبس المؤقت.

كما يمكنك إخطار السّلطات القنصليّة ال ّتابعة لبلدك وذلك إذا كنت تحمل جنسيّة أجنبيّة.
الفحص من قبل أحد األط ّباء
يمكنك طلب الفحص من قبل أحد األطبّاء.
اال ّطالع على مل ّفك
ّ
ّ
ّ
ويحق لك أيضً ا طلب نسخة منه.
االطالع على ملفّك كما يمكنه طلب نسخة منه.
يحق لمحاميك

