ﻣﻘدم ﻣن:

"ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ :ﻣﺎ اﻟذي ﯾﺟب أن ﺗﻔﻌﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ"
)ﻣﻼﺣظﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت(
ﻣرﺣﺑﺎ ً ﺑﻛم ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﯾﻠم اﻟﺧﺎص ﺑﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
ھل ھذه ھل أول ﻣرة ﺗدﺧل ﻓﯾﮭﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ؟ إن ھذا ھو ﺣﺎل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻼﺣظﺎت واﻟﻧﻘﺎط اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﺟب وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد اﻟﺣﺿور إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
إذا ﻛﻧت ﺗﻌﺗﻘد أﻧك ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺗرﺟم ،أو إذا ﻛﺎن اﻟﺷﺎھد اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟك ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﺗرﺟم .ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب أن ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑذﻟك .ﺳوف
ﺗﺣﺗﺎج ﻟﺗرﺗﯾب ذﻟك ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ .ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻣﺗرﺟم ﻣﺻدق ﻋﻠﯾﮫ ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ .ﻻ ﯾﻣﻛﻧك إﺣﺿﺎر أﺣد أﺻدﻗﺎﺋك أو
اﻟﺷﮭود اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟك ﻟﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗرﺟﻣﺔ.
•

ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻓﻘط ﻓﻲ ﻏرف اﻟﺧﺑراء ) (Masters’ Chambersأن ﺗﺻطﺣب أﺣد أﺻدﻗﺎﺋك أو أﻓراد أﺳرﺗك ،ﻟﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻟك.

ﻋﻧد وﺻوﻟك إﻟﻰ ﺳراي اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ:
• إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻘرر ﺣﺿورك ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﯾﺟب أن ﺗﺻل ﻣﺑﻛرا؛ً
• ﯾﺟب أن ﺗﺧﺿﻊ ﻓﻲ أﻏﻠب دور اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺣص اﻷﻣﻧﻲ؛
• ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ﻟن ﯾُﺳﻣﺢ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺳراي اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﻘﺻﺎت ،واﻟﺳﻛﺎﻛﯾن ،واﻷﺳﻠﺣﺔ ،واﻷﺷﯾﺎء اﻟﺣﺎدة؛
• ﻗد ﯾﺳﺗﻐرق اﻷﻣر ﺑﻌض اﻟوﻗت ﻟﻠﻣرور ﻋﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺣص اﻷﻣﻧﻲ
• ﺳوف ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾك إﻓراغ ﺟﯾوﺑك ،ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺗﻔﺗﯾش ﺣﻘﺎﺋﺑك.
اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك:
ﺑﻣﺟرد إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺣص اﻷﻣﻧﻲ ،ﯾﺟب أن ﺗﻌﺛر ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺣﺿر ﺑﮭﺎ .ﯾﺟب أن ﺗﺣﺗوي ﻛل ﺳراي ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻧظورة ﻛل ﯾوم .ﻗد ﺗوﺟد ھذه اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،أو ﻓﻲ ﺷﻛل ورﻗﻲ ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟدى ﻣﻛﺗب
اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎت أو ﻣﻛﺗب اﻷﻣن.
إذا ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،ﯾُرﺟﻰ أن ﺗﺳﺄل ﻛﺎﺗب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أو ﺣﺎرس اﻷﻣن .ﻛﻣﺎ ﺳﺗوﺿﺢ ﻟك اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ واﻟوﻗت اﻟذي
ﺳﯾﺗم ﻓﯾﮫ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺗك .إذا ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ اﺳﻣك أو ﻗﺿﯾﺗك ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،ﯾُرﺟﻰ أن ﺗطﻠب ﻣن ﻛﺎﺗب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أو ﺣﺎرس
اﻷﻣن ﻣﺳﺎﻋدﺗك.
ﺑﻣﺟرد أن ﺗﻌﺛر ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ادﺧل إﻟﯾﮭﺎ .ﻻ ﺗﻧﺗظر ﺧﺎرج ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻷن ﻟن ﯾﻌرف أي ﺷﺧص أﻧك ﻗد وﺻﻠت ،ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﻟن ﯾﺄﺗﻲ
أي ﺷﺧص ﻟﻠﺑﺣث ﻋﻧك.
ﺧﺎرج ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ:
ﻻ ﺗﺣﺿر أﯾﺔ أطﻌﻣﺔ أو ﻣﺷروﺑﺎت إﻟﻰ داﺧل ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ .ﻗﺑل اﻟدﺧول إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﻗم ﺑﺈﻏﻼق ھﺎﺗﻔك اﻟﻣﺣﻣول ،أو أﯾﺔ أﺟﮭزة
إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أﺧرى.
ﻋﻧد اﻟدﺧول ﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ:
إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣوﺟوداً ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻧد وﺻوﻟك ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب أن ﺗﺟﻠس ﺑﮭدوء .إذا ﻟم ﺗرى اﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﯾﺟب أن ﺗﺳﺄل ﻛﺎﺗب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
ﻗم ﺑﺗﻘدﯾم ﻧﻔﺳك ،واﺑﻠﻐﮫ ﺑﺄﻧك ﻗد وﺻﻠت.
ﺳﺗﻛون ﻗﺿﯾﺗك واﺣدة ﻣن ﻋدة ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺳﺗﻘوم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﯾوم .ﺗوﺟد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻘرر اﻟﻧظر ﻓﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ،
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ورﻗﯾﺔ ،ﺳوف ﺗﺟدھﺎ ﺑداﺧل ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ .اطﻠب ﻣن اﻟﻛﺎﺗب أن ﯾوﺿﺢ ﻟك ﻣﻛﺎن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،ﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧﮫ ﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻓﻲ اﻟوﺻول
إﻟﻰ ﻗﺿﯾﺗك.

إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻗد ﺑدأت ،ﻓﻼ ﺗﻘﺗرب ﻣن ﻛﺎﺗب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ .وﻗم ﺑدﻻً ﻣن ذﻟك ﺑﻔﺣص اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،ﺛم اﺟﻠس ﺑﮭدوء ﺣﺗﻰ ﯾﺣﯾن دور ﻗﺿﯾﺗك.
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﺳﯾﻧظر ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﺑﺎﻟدور ،وﺳوف ﯾﻧﺎدي ﻋﻠﻰ رﻗﻣك.
إذا ﻛﻧت ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،ﻓﺳوف ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻻﻧﺗظﺎر ﺣﺗﻰ ﯾﺣﯾن دورك .إذا ﻏﺎدرت ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﺛﻧﺎء اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻠﺳﺔ ،ﻓﻘد ﺗﻔوﺗك ﻗﺿﯾﺗك.
ﺗذﻛر أن ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻛﺎن ﻋﺎم – وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن أي ﺷﺧص ﻗد ﯾﺄﺗﻲ داﺧل اﻟﻘﺎﻋﺔ وﯾﺷﮭد إﺟراءات ﻧظر اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﻧت.
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ:
ً
• إذا ﻛﻧت ﺟﺎﻟﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺔ ﻗﺑل أن ﺗﻧﻌﻘد اﻟﺟﻠﺳﺔ ،ﯾﺟب أن ﺗﻘف ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻل اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻋﺔ.
• اﺟﻠس ﺑﮭدوء ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﺳﺗدﻋﺎء ﻗﺿﯾﺗك.
• ﻋﻧد اﺳﺗدﻋﺎء ﻗﺿﯾﺗك ،ﻗم واذھب إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﺿد اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ.
• ﻗم ﺑﺗﻘدﯾم ﻧﻔﺳك ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﺳﻣك وﻟﻘﺑك.
ﺗذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
• ﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻟﻔظﺔ "ﺳﯾﺎدﺗﻛم"
• إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ أو أي طرف آﺧر ﯾﺗﺣدث ،ﯾﺟب أن ﺗظل ﺟﺎﻟﺳﺎ ً
• ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺣدث إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﯾﺟب أن ﺗﻘف وﺗﺗﺣدث ﺑﺻوت ﻣرﺗﻔﻊ وواﺿﺢ
• ﻻ ﺗﻘﺎطﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو أي ﺷﺧص آﺧر ﻣطﻠﻘﺎ ً .اﻧﺗظر دورك ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺣدث
• ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻛون ﺑﻣﻘدور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻟدﯾك ﺑﺧﺻوص ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ،إﻻ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﮫ أن ﯾﻘدم
ﻟك اﻟﻣﺷورة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺧﺻوص ﻗﺿﯾﺗك
• إذا أردت أن ﯾﻘوم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ أي ﻣﺳﺗﻧدات ،ﯾﺟب أن ﺗﻘوم ﺑﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ إﻟﻰ ﻛﺎﺗب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
• ﯾﺟب أن ﺗﺗﺣﻠﻰ ﺑﺎﻟﺗﮭذﯾب واﻻﺣﺗرام

ﺑدﻋم ﻣن:

