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 الستجوابك كمتهم احتجازكاذا تم 

 

 

 ؟االستنطاققبل بدء  ما هي الحقوق التي ينبغي إبالغك بها
 

 مع محامي سريةالحق في إجراء استشارة  .1
والحصول على المساعدة القانونية أثناء 

 االستنطاق
 

 المحامي .أ
 

 .يمكنك طلب االتصال بمحام من اختيارك –
محامي، أو إذا تعذر حضور إذا لم يكن لديك  –

طلب االتصال بمحام مناوب  المحامي، فيمكنك
  .من تجمع نقابة المحامين

إذا كانت تنطبق عليك شروط قانونية معينة،  –
المساعدة القانونية تكون مجانية أما  فإن هذه

وباستطاعتك طلب  .بالكامل أو بشكل جزئي
الحصول على االستمارة التي تحدد شروط 

 .قانونيةال المساعدة
 

  مسبقة سريةاستشارة  .ب

 
وفي غضون ساعتين  - االستنطاق القادمقبل  –

مناوب من تجمع نقابة لمن االتصال بالمحامي ا
 30استشارة محاميك لمدة  يحق لك - المحامين

دقيقة كحد أقصى، والتي يمكن تمديدها على 
أسس استثنائية وبقرار من المسؤول عن اجراء 

 المقابلة.
يمكن إجراء هذه االستشارة عبر الهاتف أو في  –

 . االستنطاقمكان 
إذا لم يتم إجراء االستشارة المقررة مع محاميك  –

يتم حينها اجراء استشارة هاتفية  خالل ساعتين
بعد ذلك ، يمكن  مع المحامي المناوب. سرية

 يمكن بعد ذلك بدء المقابلة. ان تبدأ المقابلة.
فيمكنه أن  االستنطاقإذا وصل محاميك أثناء  –

 .االستنطاقيحضر الجزء المتبقي من 
 

 جلسات االستنطاقتلقي المساعدة القانونية اثناء  .ج
 

جلسات يحق لك طلب حضور محاميك اثناء  –
 االستنطاق

 يضمن محاميك اآلتي:  –
o احترام حقك في التزام الصمت وفي عدم إدانة نفسك؛ 
o  االستنطاقالطريقة التي يتم التعامل بها معك أثناء ،

 وما إذا تم ممارسة الضغوط عليك ام ال؛ 
o  بشكل  االستنطاقحقيقة إبالغك بحقوقك واجراء

 .نظامي
 

 إذا قام محاميك بالتعقيب على أي من هذه األمور، فيمكنه
االستنطاق لدى طلب تدوينها على الفور في محضر 

اجراء تحقيق معيّن او طلب الشرطة. يحق لمحاميك طلب 
يحق لمحاميك طلب توضيحات  معيّن. شخص استنطاق

فيما  تقد يطرح بعض التعليقا بشأن األسئلة المطروحة.
اليحق لمحاميك اإلجابة نيابة . االستنطاقيتعلق بالتحقيق و 

 عنك او عرقلة المقابلة.
 

، في حالة واحدة االستنطاقيحق لك أو لمحاميك تعليق  –
 إضافية. في حالةسرية بهدف إجراء استشارة  فقط،

، االستنطاقجرائم جديدة أثناء  أوظهور أية وقائع 
إضافية مع محاميك.  سرية فيمكنك إجراء استشارة
 .دقيقة 15االستشارة أكثر من  وينبغي أال تستغرق هذه
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 التنازل عن حقك  .د
  

مشورة او مساعدة من  طلب على مجبًرا لست أنت
 محامي. 

 
 تفكير وبعد طواعيةً  الحق هذا عن التنازل يمكنك
 :، إذاعميق

 الرشد؛ سن بلغت قد كنت –
 .لهذا الغرض مستند إثر قيامك بتوقيع وتأريخ –
، ان كان ذلك ممكنا )انظر االستنطاقتصوير  –

 (. 7النقطة 
 

مع احد  على الهاتفيمكنك التحدث في هذه المسائل 
مجموعة المحامين المناوبين في  فياالشخاص 

 نقابة المحامين
 

  عدم التقيّد .ه

 
 قهرية، أسباب أو استثنائية ظروف وجود حالة في
 النائب العام او قاضي التحقيق عدم منحك يقرر قد

المسبق مع محاميك او  طلب المشورة السريةحق 
. االستنطاقطلب المساعدة القانونية منه اثناء 

 هذا يتخذ جعلته األسباب التيوينبغي ان يذكر 
 .القرار

 
  تبليغ موجز حول الجرائم .2
 

لديك الحق في ان يتم اطالعك على المخالفات  –
 بشأنها.  استنطاقكالتي سيتم 

 
 الحق في التزام الصمت  .3
 

اليمكن اجبارك في أي وقت من األوقات على  –
 نفسك. إدانة 

هويتك، يحق لك االدالء بتعريف بعد ان تقوم  –
 ، اإلجابة على األسئلة أو السكوت.بإفادة

 

 باعتقالك ما شخص إخبار .4
 

 اعتقالك. بأمرتبليغ شخص آخر  لك يحق
 

قاضي التحقيق تأخير ذلك  أو للنائب العام يمكن ذلك، ومع
سباب مقنعة وللفترة الزمنية الالزمة بما فيه مصلحة أل

 التحقيق. 
 
 الطبية المساعدة .5
 

 مجانيقة طبيقة مسقاعدة الحصقول علقى لقك يحقق –
 .الضرورة عند

اختيقارك  مقن طبيقب حضقور طلقب أيًضقا يمكنقك –
 صـالفحق ذاـقـه فـتكاليق سقتكون .كــقـعلي للكشقف
 .الخاصة نفقتك على الطبي
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 ؟االستنطاق أثناء اإلضافية حقوقك هي ما
 

 االستنطاقحقوق أخرى اثناء  .6
 

بعدد من التبليغات. باإلضافة  االستنطاق نفسهيبدأ 
الى تكرار موجز لمعلومات تخص الجرائم وحقك 

 في التزام الصمت، يتم احاطتك علماً باآلتي: 
  

المطروحة  األسئلة كافة تدوين طلب يمكنك –
  واجابتك عليها بالكلمات المستعملة من قبلك؛

اجراء تحقيق خاص او طلب  طلب يمكنك –
 ؛عيّنشخص م استنطاق

 ؛العدليمكن استخدام أقوالك كدليل امام محكمة  –
 مستندات أية استخدام يمكنك ،االستنطاق أثناء –

 تأجيل طالما ان ذلك ال يؤدي الى حوزتك في
 أو االستنطاق أثناء تطلب، أن يمكنك. المقابلة

 بالمحضر المستندات هذه إرفاق بعده،
 .المحكمةكتاب  قلم لدى إيداعه أو المكتوب

 
 االستنطاقتصوير  .7
 

لرصد وقائع االستنطاق قد يتم تصوير  –
 ، إذا كان ذلك ممكناً. االستنطاق

، االستنطاقان هذا األمر يقرره المسؤول عن  –
 النائب العام او قاضي التحقيق.

 

 االستنطاقفي نهاية  .8
 

 لكي االستنطاق نص على االستنطاق نهاية في ستحصل
 سؤالك قراءته عليك. سيتم تطلب أن أيًضا ويمكنك .تقرأه
 على اضافات أو تغييرات أية إدخال تود كنت إذا عما

 .أقوالك
 
 االستعانة بمترجم  .9
 

إذا كنت ال تفهم او تتكلم اللغة، او اذا كان لديك عائق  –
 الفي السمع او التكلم أو اذا كان محاميك ال يفهم او 

يتكلم لغتك، فمن حقك طلب مترجم محلف خالل 
 مع محاميك. ان هذه المساعدة مجانية.  السريالتشاور 

تلك المستخدمة في  غير بلغة كنت ترغب التحدث إذا –
سيتم طلب مترجم محلف لمساعدتك اثناء  االجراءات
 .ان هذه المساعدة مجانية. االستنطاق

 قد يُطلَب منك تدوين اقوالك بلغتك.  –
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 احتجازك؟ يمكن الوقت من كم
 

 ساعة 48 .1
 

 .أقصى كحد ساعة 48 لمدة احتجازك يمكن
 
 
 قاضي التحقيق  .2
 

سقققققققققاعققة  أمققا االفراج عنققك  48يتم خالل  –
 يقرر قد  أوعرضققققك على قاضققققي التحقيق.

األخير عما اذا كنت سقققتبقى قيد التوقيف أم ال 
 وعما اذا كان سقققققققيتم اصقققققققدار مذكرة توقيف

 أم ال.  بحقك
 

ان قاضي التحقيق ملزم باالستماع اليك أوالُ.  –
يحق لك أيضا طلب  هذا االستنطاقخالل 

قاضي التحقيق الى  محاميك. سيستمعحضور 
التي يعرضها  تعليقاتك حول احتجازك، او تلك

محاميك حول حقيقة صدور مذكرة إللقاء 
  القبض عليك.

 
ساعدة من المحامي فقط اذا كنت ميحق لك رفض 

 الرشد. قد بلغت سن
 

اذا اصدر قاضي التحقيق مذكرة باعتقالك، فلديك  –
 الحقوق التالية: 

o .حرية التحدث الى محاميك بدون قيود 
o وذلك خالل  االعتقالغرفة  أمام تمثل أن ينبغي

توقيفك، حيث  ةإصدار مذكر من أيام خمسة
اعتقالك وحقيقة انك محتجز في الطعن في  يمكنك

 ذمة التحقيق. 
o ،في  االستنطاقفي اليوم الذي يسبق جلسة  يمكنك

، االطالع على االعتقال او غرفة االتهامغرفة 
 ملف قضيتك 

o  مالم يتم تزويدك بترجمة شفوية لمذكرة االعتقال
قد تطلب )ترجمة مكتوبة( للفقرات ذات العالقة 
بمذكرة االعتقال إذ لم تفهم اللغة التي تتم فيها 

تاج الى اإلجراءات. ولهذا الغرض، سوف تح
تقديم طلب لدى قلم كتاب المحكمة االبتدائية خالل 

أيام بعد صدور مذكرة االعتقال. هذه  3مدة 
 الترجمة مجانية. 

o  يمكن لمحاميك ان يشرح بمزيد من التفصيل
 حداث اإلجراءات. امسار 

o  يحق لك ابالغ بلجيكياإذا لم تكن مواطنا ،
 السلطات القنصلية لبلدك حول اعتقالك. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  حقوقك.الخاص بباستطاعتك االحتفاظ بهذا الشرح 
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