من بازداشت شده ام
درحال حاضرچه اتفاقی می افتد؟
شما بازداشت شده اید .این به این معنی نیست ،که شما مجرم هستند  ۰این حق شما است که یک وکیل مدافع داشته باشید .وکیل
مدافع شما باید تنها از شما دفاع کند .شما حتما سواالت دارید ،که بی جواب اند .بنا براین وکالی با تجربه هستند که این متن را
ترتیب داده اند .متن ذیل برای شما راهنمایی مینماید ،که وکیل مدافع شما ،زما نی که شما در یک قضیه جنایی بازداشت میشوند
 ،برای شما چه انجام داده میتواند.

با وکیل خود تماس بگیرید
زمانی که شما تحت بازداشت استید  ،وکیل شما به طور ی دوامدار از شما بازدید می کند ،تا به شما در باره قضیه شما خبر
دهد .شما همیشه میتوانید با وکیل خود تماس بگیرید و یا نامه بنویسید .ان چیزی کی شما به وکیل خود مینویسیند ،توسط کسی
بازرسی نمیشود .آیا می خواهید تماس تلیفونی داشته باشید ،می توانید یک نگهبان زندان را بگوید که تماس شما را با وکیل شما
برقرار کند ،و یا هم میتوانید پیام بگزارید.
فقط به منافع شما
وظیفه اصلی وکیل شما این است ،تا شما را در جریان همه قضیه کمک کند .هم هنگام بررسی وهم هنکام که قضیه درمحکمه
حل و فصل میگردد.
شما می توانید یک وکیل مدافع دیگر را ،اَزادانه انتخاب کنید .وکالی مدافع مربوط به یک شرکت خصوصی هستند  ،و به این
صورت از پولیس  ،څارنوالی و محکمه مستقل می باشند.
هنگامی که شما یک وکیل مدافع داشته باشید ،تنها آن وکیل قضیه شما را پیش برده میتواند.
از وکیل های مدافع خود استفاده کنید
وکیل مدافع شما درجریان تحقیقات پولیس  ،وهنگامی که شما به محکمه میروید به شما کمک میکند .شما می توانید در مورد
یک تعداد سواالت مهم از وکیل مدافع خود کمک دریافت نما ید.

درجریانات ذیل می توانید از وکیل خود استفاده کنید:
 تحقیقاتشما حق دارید که وکیل مدافع خود را در جریان بازداشت نزد پولیس یا درمحکمه با خود داشته باشید .شما خود تان تصمیم می
گیرید که آیا می خواهید به سواالت پاسخ دهد یا خیر .بنا بر این شما باید با وکیل مدافع خود در این مورد صحبت کنید ،که تاچه
اندازه شما می خواهید به سئواالت پاسخ دهد  ،و آیا وکیل مدافع شما در جریان بازداشت نزد پولیس با شما باشد یا خیر.

-

مدارک مهم

اگر شاهدان مشخص با شند ،که بازداشت آنها به قضیه شما کمک کند ،لطفا این را به وکیل خود بگوید .زیرا وکیل شما می تواند
از پولیس خواهش کند تا شاهدان مشخص را بازداشت کنند .همچنان به وکیل خود این را هم بگوید ،اگربه نظر شما بعضی
تحقیقات تخنیکی باشد که باید انجام داد.

-

اسناد و مدارک نزد پولیس

اسناد و مدارک که نزد پولیس اند ،به وکیل شما فرستاده میشوند و وکیل مدافع شما با شما مالقات می کند ،تا شما در مورد قضیه
صحبت کنید .شما می توانید اسناد و مدارک مربوط قضیه خویش را در نزد پولیس موجود است مطالعه کنید ،به شرط اینکه
وکیل مدافع شما در آنجا حاضر باشد.
وکیل مدافع اجازه ندازد تا اسناد و مدارک پولیس را به شما بدهد تا شما آنها را باخود ببرید .وکیل مدافع شما همچنان اجازه
ندارد تا اسناد و مدارک را به کسی دیگری بدهد و یا هم کسی دیگری را بگذارد تا آنها را مطالعه کند.
پولیس می تواند وکیل مدافع را از گفتن بعضی چیزهای مشخص ممنوع نماید .به طور مثال چیزی را که متهمین دیگر و یا
شاهدان دیگر به پولیس توضح داده باشند .ولی وکیل مدافع میتواند به شما بگوید که پولیس او را از گفتن چیزی به شما ممنوع
کرده است.
 صحبت محرمانهوکیل مدافع شما همچنان اجازه ندارد تا به پولیس ویا کسی دیگری در مورد قضیه شما چیزی بگوید .فقط در صورت که شما
موافق باشید ،وکیل مدافع اجازه دارد به پولیس در مورد صحبت های شما به پولیس اطالع دهد .اگر ترجمان در جریان گفتکو
حاضرباشد ،پس ترجمان هم اجازه ندارد تا در باره قضیه شما به کسی چیزی بگوید .پس شما می توانید به راحتی با وکیل مدافع
خود صحبت کنید ،چون همه صحبت ها محرمانه میباشند.
وکیل مدافع جدید
شما می توانید انتخاب نماید ،کی به حیث وکیل مدافع شما باشد .اگر وکیل مدافع دیگری را میخواهید ،میتوانید به آن وکیل مدافع
بنویسیند .ویا شما میتوانید به پولیس یا محکمه بنویسیند .منصوبین زندان میتوانند شما را در رابطه به دریافت آدرس کمک
نمایند.
محکمه همیشه اجازه تغیر دادن وکیل مدافع را ندارد .این می تواند به دلیل باشد که وکیل مدافع را که شما انتخاب کرده اید،
وکیل مدافع کسی دیگری هم دراین قضیه باشد .همچنان میتوان به دلیل به تعویق افتادن قضیه باشد .به طورمثال وکیل مدافع
جدید باید یک مدت زیادی را سپری کند تا در مورد قضیه شما همه چیز را بداند و شما را درک کند .و یا به دلیل اینکه وکیل
مدافع جدید وقت نداشته باشد تا به حضور محکمه به تاریخ تعین شده حاضر شود.
مصارف وکیل مدافع
وکیل شما از طرف محکمه انتصاب میشود ،بدون توجه به اینکه ،وکیل را شما و یا محکمه گرفته باشد .یعنی که مصارف
مقدماتی وکیل مدافع از طرف دولت پرداخته می شود .در صورت که شما مجرم شناخته نشوید ،پس مصارف وکیل مدافع را
شما نمی پردازیند .ولی در صورت که شما مجرم شناخته شوید ،یک قسمت مصارف ویا هم تمام مصارف وکیل مدافع را باید
بپردازید .مصارف که از طرف محکمه به یک یا چند وکیل مدافع قبلی پرداخته شده باشد ،همچنان به این صورت حسابی
میگردند.
مصارف از طرف محکمه مطابق به تعرفه تعین میگردد ،که وکیل مدافع شما میتواند در این باره به شما معلومات زیادی بدهد.

مصارف ،نظر به ساعات که وکیل مدافع در قضیه شما سپری کرده باشد ،مانند ،تعداد بازداشت های که وکیل مدافع شما در آن
اشتراک کرده باشد ،جلسات محکمه و محکمه اصلی شما ،حساب میگردند .محکمه یک ساعت کاری را به  ۱۷۰۰کرون بیدون
مالیات برارزش افزوده فی ساعت درنظر میگیرد مجموعآ ۲۱۲۵کرون۰
در پرداخت محکمه ،وقت آمادکی به محکمه هم در نظر گرفته میشود .بدین معنآ هریک ساعت کاری وکیل مدافع شما در
محکمه ،یک و نیم ساعت پرداخته میشود.
وکیل مدافع اجازه ندازد به جز پول که از طرف دولت به او پرداخته میشود ،پول اضافی اخذ نماید.
اگر شما یک وکیل مدافع مشخص را میخواهید ،که دور ازمحکمه که قضیه شما را بررسی میکند ،موقعیت داشته باشد ،میتواند
محکمه وکیل مدافع را نظر به مصارف راه انتصاب کند .وکیل مدافع هیچ کدام پرداخت را برای مصارف راه و یا وقت
ترانسپورت از دولت نمیکیرد.
اگر وکیل مدافع شما این را قبول نمیکند ،واز شما خواهان این باشد ،که شما این مصارف را خود بپردازید .دراین صورت وکیل
مدافع شما باید رسما از شما تقاضا یی پرداخت مصارف راه را بکند.
کنترول نامه و مهمان )(B+B
شما حق ارسال و گرفتن نامه و حق این را هم دارید که کسی به دیدن شما بیاید .اگر شما تحت قانون ،کنترول نامه و مهمان
باشید ،تنها در هنگام که پولیس حاضر باشد ،کسی به حیث مهمان ازشما میتواند دیدارکند .اگر از طرف پولیس ممناعت شود که
کسی اجازه ندارد تا از شما دیدن کند ،پس شما میتوانید از محکمه خواهش کنید تادراین باره تصمیم نهایی بگیرد.
اگر شما تحت قانون ،کنترول نامه ومهمان باشید ،پولیس میتواند نامه های که به شما می آیند ونامه های را که شما هم ارسال
میدارید ،آنها را دوباره واپس کند ،درصورت که دراین نامه ها چیزی در باره قضیه شما نوشته شده باشند.
اگر پولیس بخواهد یکی از نامه های که به شما آمده باشد و یا هم ازطرف شما ارسال شده باشد حفظ کند ،محکمه اتومات در این
باره تصمیم خود را میگیرد .شما ووکیل مدافع شما را در جریان قرارخواهید داد.
تماس با اقارب و دوستان
اگر شما در انزوا به سر میبرید و یا تحت قانون ،کنترول نامه و مهمان باشید ،وکیل مدافع شما اجازه ندارد تا احوال شما را به
فامیل ،دوستان و یاعقارب شما بیدون اجازه پولیس بدهد .اگر پولیس اجازه این را نمیدهد ،پس شما میتوانید خودتان بنویسیند،
ولی در صورت که پولیس نامه شما را قبل از ارسال کردن کنترول کند .وکیل شما همچنان اجازه ندارد تا در مورد دوسیه شما
به کسی چیزی بگوید.
اجازه نامه مالقات
باوجود اینکه شما) (B+Bرا نداشته باشید ،باید زندان اشخاص را که شما میخواهید تا به دیدن شما بیاید ،تایید کند.
مرحله قستی است که شما یک اجازه نامه میگرید و آن را به اشخاص که به دیدن شما باید بیایند ارسال میکنیند .این مرحله
تقریبآ یک هفته را دربرمیگیرد.
اگرشما در انزوا و یا تحت قانون کنترول نامه و مهمان هستید و میخواهید که کسی به دیدن شما بیاید پس به وکیل مدافع خود
اطالع دهید تا به پولیس بگوید.
حبس

هربارکه شما تحت بررسی پولیس قرار بگیرید ،پولیس صالحیت دارد تا چهار هفته شما را توقیف نماید .زمانکه وقت معین
سپری گردید ،قاضی تصمیم میگیرد که تا چه اندازه هنوزهم دلیل برای بازداشت نمودن شما وجود دارد یا خیر .این در یک
محکمه کوتا تصمیم گرفته میشود ،که در آن شما حق حضور را دارید.
وکیل مدافع شما میتواند اعتراض نماید و از شما دفاع کند ،تا اینکه شما آزاد شوید .از سوی دیگر وکیل مقابل ادعا میکند که مد
ت بازداشت شما تمدید گردد .قاضی میتواند مدت بازداشت را چندین بار تمدید نماید .هر بار حداقل چهار هفته.
هر دفعه که تصمیم برای بازداشت شما گرفته میشود شما حق دارید تا در محکمه حاضر با شید .اگر قاضی شما را آزاد نمی
کند پس شما میتوانید به ستره محکمه کشور شکایت کنید.
داوطلبانه اضافه نمودن زمان بازداشت
هرگاه زمان بازداشت در آخررسید شما با وکیل مدافع خود میتوانید تصمیم بگرید ،که از دو تا چهار هفته زمان بازداشت خود را
داوطلبانه اضافه نماید .اگر شما خواسته باشید وکیل مدافع این را به محکمه تحریرمیدارد .یعنی در محکمه جلسه صورت
نمیگیرد ،و این مصرف وکیل مدافع شما را محدود مینماید.
هر زمان که یک تاریخ مشخص شد ،که چه وقت قضیه شما در محکمه به تصویب میرسد ،قاضی میتواند تصمیم بگیرد ،که شما
الی آن تاریخ تحت بازداشت قرارداشته باشید یاخیر .قابل تذکراست که در این قسمت قا نون چهار هفته مد نظر گرفته نمیشود.

انزوا
قاضی میتواند تصمیم بگیرد ،که شما از زاندانی های دیگر جدا باشید .شما میتوانید درمورد تصمیم قاضی در ستره محکمه
کشور شکایت نماید.

آیا شما شک ،ویا سوالی دارید؟
وکیل مدافع شما این امکان را همیشه ندارد ،تا به شما دقیق بگوید ،که چه وقت به دیدن شما می آید .بنابر این ،این یک نظر
خوبی است که شما سوال های خود را قبال نوشته و نزد خودداشته باشید ،و زمانی که وکیل مدافع به دیدن شما می آید ،شما
میتوانید سوال های خود را مطرح نماید.
عالوه بر این اگر شما در مورد قضیه خود شک داشته باشید و یا در باره چیزی مطمعین نباشید ،پس شما حق دارید تا ،با وکیل
مدافع خویش از داخل زندان تماس حاصل نماید.

نام و تخلص وکیل مدافع:

