ّ .9
القانوني
احلق في التمثيل
ّ
ّ
محام
احلق في استشارة
.9.1
ٍ
يحق ّ
ّ
مبحام والتشاور معه فو ًرا بعد اعتقاله .ومع ذلك ،في
لكل معتقل االلتقا ُء
ٍ
خاصة يجوز للشرطة تأجيل اللقاء مع احملامي:
حاالت ّ
لبضع ساعات إذا كان السجني في أوج إجراءات التحقيق واللقاء سيؤدّي إلى تعريض
عمل ّية التحقيق للخطر؛
ح ّتى  24ساعة إذا كان لقاء املعتقل باحملامي قد يش ّوش أو يحبط عمل ّية اعتقال
مشبوهني آخرين في نفس القض ّية ،وقد مينع الكشف عن أد ّلة؛
ح ّتى  48ساعة إذا كان األمر ضرور ًّيا ابتغا َء احلفاظ على حياة إنسان أو لغرض
128
إحباط جرمية أو إذا كان األمر متع ّل ًقا مبخالفة أمن ّية.
في حالة االشتباه مبخالفة أمن ّية ،قد يبلغ تأجيل لقاء املعتقل مع احملامي مدّ ة 10
أ ّيام ألسباب يجري تدوينها .وميكن لرئيس احملكمة املركز ّية متديد هذه الفترة إلى 21
129
يو ًما.
في حالة االعتقال الذي يجري مبوجب قانون املقاتلني غير الشرع ّيني الذي مت
سنّه في سنة ّ ،2002
محام في أسرع وقت ممكن لعقد اللقاء دون اإلضرار
يحق للسجني لقاء ٍ
مبتط ّلبات أمن الدولة ،ولكن في موعد ال يتجاوز سبعة أ ّيام من يوم احلبس .يستطيع املك ّلف
وفقا للقانون ،وبقرار ّ
محام ح ّتى عشرة أيام من االعتقال ،وذلك
خط ّي ،تأجيل اللقاء مع
ٍ
قاض ،ميكن وبناء على نفس
ألسباب تتع ّلق بضرر هذا اللقاء على أمن الدولة .مبوافقة ٍ
130
السبب تأجيل اللقاء مع احملامي ملدّ ة  21يو ًما.

ّ
محام
باحلق في لقاء
 .9.2واجب اإلشعار
ٍ

َ
القبض على املشتبه فيه ،عليه أن ّ
يوضح له فو ًرا سبب
عندما يق ّرر الضابط املك ّلف
االعتقال وح ّقه في االلتقاء
مبحام 131.معنى هذا أنّه ما دامت احلالة هي حالة مشتبه فيه
ٍ
يوجب باإلشعار ،واحملكمة لم تقم
ثمة ما ِ
غير محجوز أو حالة موقوف ،ف َوف ًقا للشرطة ليس ّ
132
برفض هذا االدعاء من قبل الشرطة إلى يومنا هذا.
ولكن عندما ُيعتقل شخص ما و ُيحضر إلى مركز للشرطة ،أو حني يكون مشتبهًا فيه
بارتكاب مخالفة ،على املسؤول عن املركز أو املك َّلف بالتحقيق ُ
إبالغه -في أقرب وقت ممكن-
133
محام عا ّم إذا أجاز له القانون ذلك.
ّأن بإمكانه طلب تعيني ٍ
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ّ
ّ
محام
باحلق في لقاء
املترتبة على عدم إعطاء إشعار
 .9.3النتائج
ٍ

في قض ّية يسسخاروفُ ،رفِ ضت إفادة أُ ْدل َِي بها قبل أن يتاح للمعتقل التشاور مع
محام ،و ُق ِّرر أنّه بتأثير القوانني األساس ّية تع ّززت مكانة هذا ّ
احلق وواجب أخذه بعني االعتبار،
ٍ
ّ
محام قد يؤدّي إلى رفض االعتراف الذي أدلى
مع
بالتشاور
باحلق
اإلشعار
انعدام
فإن
وبالتالي،
ّ
ٍ
ّ
فوري ،وفي أغلب
به امل ّتهم أثناء التحقيق معه 134.مع ذلك ،رفض االعتراف لن يكون على نحو
135
األحيان سيعطى مثل هذا االعتراف وزنًا ّ
أقل ،تب ًعا للظروف.

ّ .9.4
العامة
احلق في احلصول على متثيل
قانوني من ِق َبل مكتب املرافعة ّ
ّ

يكون هذا من ّ
محام ،ويفي بواحد من
حق َمن يواجه إجراءات حكم جزائ ّية ضدّ ه وال مي ّثله ٍ
136
الشروط التالية:
137
 .1القاصر املعتقل أو املتهم (باستثناء مخالفات املرور غير اخلطيرة).
تتضمن اختبا َر الدخل
 .2املعتقل املُعْوِ ز – 138معايير حتديد ما إذا كان الشخص في حاجة اقتصاد ّية
ّ
متوسط األجر العامّ) ،وما إذا كان الشخص ميلك املمتلكات
(بحيث ال ينبغي أن يتجاوز دخله  ٪ 67من ّ
التي ميكن حتويلها إلى قيمتها النقد ّية (لن يتم النظر في قيمة مكان السكن لهذا الغرض) .ميكن
ّ
املفصلة في هذا الصدد في أمر املرافعة العا ّمة (متثيل امل ّتهمني املُعْوِ زين).1996 ،
االطالع على املبادئ ّ
خاصة (أبكم ،أو كفيف ،أو أصم ،أو َمن كان هناك ما يدعو إلى ّ
الشك أنّه
 .3م ّت َهم ذو احتياجات ّ
عقلي).
عقلي أو خلل
يعاني من مرض
ّ
ّ
139
 .4امل ّت َهم الذي ُقدّ م ضدّ ه طلب اعتقال حتى انتهاء اإلجراءات القضائ ّية ضدّ ه.
جن خلمس سنوات أو أكثر،
الس ُ
 .5امل ّت َهم مبخالفة تبلغ عقوبتها القصوى احملدّ دة في القانون َّ
140
وهو ُمعْوِ ز.
الفعلي ،ألنّه م ّتهم مبخالفة حدّ دت عقوبتها
بالسجن
 .6امل ّتهم الذي يواجه احتمال احلكم عليه َّ
ّ
بالسجن
خاصة تلغي ذلك 141،أو إذا أرسل املدّ عي العا ّم إشعا ًرا
الفعلي عليها ،لعدم وجود أسباب ّ
َّ
ّ
142
السجن
الفعلي إذا أدين ،أو إذا ارتأت
حول إمكان ّية أن يطلب من احملكمة أن تفرض عليه عقوبة َّ
ّ
الفعلي ،ح ّتى إذا لم يرسل
السجن
احملكمة بعد إدانة امل ّت َهم أنّه من احملتمل احلكم عليه بعقوبة َّ
ّ
143
املدّ عي العا ّم إشعا ًرا بذلك.
144
محام له.
 .7امل ّت َهم الذي أمرت احملكمة بتعيني ٍ
هذه القائمة ليست شاملة ،لذلك نوصي باالتّصال مبكتب املرافعة العا ّمة في ّ
كل احلاالت لتحديد
األهل ّية لذلك.
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محام
 .9.5تقدير احملكمة في تعيني
ٍ
محام ،عليها أن تنظر في ما يلي:
عندما تبدأ احملكمة بتقدير ما إذا كان من الواجب تعيني ٍ
 .1نوع املخالفة التي ا ُّتهم بها املتهم؛
 .2العقاب احملتمل مبوجب القانون واألحكام النافذة؛
 .3قدرة امل ّتهم على إدارة الدفاع عن نفسه بشكل مقبول؛
ّ .4
محام.
كل االدّعاءات التي يثيرها امل ّتهم لدعم طلبه بتعيني ٍ
سن قانون
في قرار احملكمة في قض ّية لوكسمبورغ  146التي جرى ّ
البت فيها بعد ّ
محام له ،على احملكمة أن تعقد جلسة
املرافعة العا ّمة ،تَق َّر َر أنّه عندما َيلتمس الطالب تعيني ٍ
والبت في القرار بعد النظر في جميع
استماع في الطلب ،للسماح لألطراف برفع مطالبها
ّ
االعتبارات ذات الصلة.
145

 .9.6استيضاح ّ
العامة
حق التمثيل من قبل مكتب املرافعة
ّ
التوجه إلى أقرب مكتب للمرافعة العا ّمة إلجراء
من أجل حتديد أهل ّية التمثيل ،يرجى
ّ
مقابلة أ ّول ّية وإحضار:
 .1الئحة االتّهام؛
 .2الهُو ّية (مبا في ذلك امللحق)؛
 .3نسخ مستندات عن دخل املدّ عى عليه  /أبناء أسرته؛
 .4مستند ّ
الوطني (املدّ عى عليه  /أسرته)؛
مخصصات التأمني الوطني من مكتب التأمني
يدل على دفع ّ
ّ
املصرفي في األشهر الثالثة املاضية؛
 .5مستند من البنك يكشف حركات احلساب
ّ
املصرفي (برامج توفير ،ودائع ،وغيرها)...؛
 .6مستند بوضع احلساب
ّ
 .7رخصة س ّيارة  /تصريح من قبل مكتب الترخيص بعدم وجود س ّيارة ميلكها امل ّتهم؛
 .8مستند أو وصل بخصوص دفع أو قبض متع ّلق بدعم رعاية طفل؛
 .9عقد استئجار ش ّقة أو عقد لتأجير ش ّقة؛
 .10وثائق بخصوص الديون املال ّية ،أو إجراءات بخصوص أوامر تنفيذ مال ّية.
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مكاتب املرافعة العا ّمة
منطقة القدس
بن يهودا  ،34القدس 91016
هاتف 02-5696180
فاكس02-5696196 :
في حاالت الطوارئ :قسم االعتقاالت،
هاتف02-5696112 :

منطقة حيفا
شدروت بال -يام  15أ (كريات هَ ممشااله)،
حيفا 31000
هاتف04-8633733 :

منطقة تل أبيب ومركز البالد

منطقة الشمال

هَ نرياتا سالد  ،4تل أبيب 61332

شارع هَ مالخاه  ،1نتسيرت عليت 17105

هاتف03-6932666 :

هاتف04-6029111 :

منطقة اجلنوب

مكتب املرافعة العا ّمة ْ
القط ّ
ري

شارع َشزار  ،33بئر السبع 84104

هَ نرياتا سالد  ،4تل أبيب 61332

هاتف08-6404500 :

هاتف03-6932608 :
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