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إعالن الحقوق
تعطى لشخص مسجون مؤ ّق ًتا خالل سير مجرى ال ّتحقيق

لقد ت ّم وضعك في الحبس المؤقّت بقرار من قاضي الحريّات واالحتجاز .تذ ّك ُر هذه الوثيقة بالحقوق الرئيسيّة 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 يت ّم استجوابك بشأنها والدّوافع المب ّررة لوضعك قيد الحبس المؤ ّقت.
توكيل المحامي
وخالل مدّة التحقيق ،يحق لك طلب توكيل محام من اختيارك أو أن يت ّم تعيينه بشكل تلقائيّ للدفاع عنك.
أنت تتم ّتع بحريّة اال ّتصال بمحاميك وال ّتواصل كتاب ًّّيا معه ،ويمكنه حضور جميع جلسات استماعك ،وال ّتي يتم إخطاره بها مُسب ًّقا.

إذا كنت قاصرًّ ا ولم تقم عائلتك باختيار محام ،سيتم تعيين محام لك بشكل تلقائيّ .
الصمت
حق التزام ّ
ويمكنك ،خالل جلسات االستماع ،اختيار اإلدالء بمعلومات أو اإلجابة عن األسئلة الموجّهة إليك أو التزام الصمت.
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 من قاضي ال ّتحقيق إطالق سراحك .وسيت ّم دراسة هذا ّ
الطلب بمعرفة هذا القاضي وقاضي الحريّات واالحتجاز.
مدّ ة الحبس
ًّ
ًّ
جنحة ،وكذلك تب ًّعا
جناية أم
وتختلف مدّة الحبس المؤقت على أساس كونك بال ًّغا أم قاصرًّ ا ،وعلى أساس ما إذا كانت اال ّتهامات المو ّجهة إليك تش ّكل
لمدى خطورتها ،وعلى أساس إذا ما كان قد تمت إدانتك ساب ًّقا أم ال.
و ُتحدّد هذه المدّة في قرار القاضي ّ
الذي أمر بوضعك في الحبس.
وفى بعض الحاالت ،قد يت ّم تمديد فترة الحبس .وال يمكن إصدار قرارات بفترات ال ّتمديد المحتملة إال ّ بعد مرافعة حضوريّة يت ّم خاللها االستماع
إلفادتك ومحاميك.

إعالم بعض األشخاص
ّ
يحق لك إعالم من ترغب من األشخاص ،وال سيّما 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
ّ
يحق لك الحصول على نسخة من ملفّ ال ّتحقيق بواسطة محاميك .ويمكن لقاضي ال ّتحقيق أن يعارض على تقديم بعض المستندات إذا استشعر
ّ
احتمال ممارسة ضغط على المجنيّ عليهم أو األشخاص اللذين يت ّم استجوابهم أو محامييهم أو ال ّ
شهود أو المحقّقين أو الخبراء أو أيّ شخص آخر له
صلة باإلجراءات.

