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كانتون زيورخ
النيابة العليا للشباب

معلومات للوالدين

ابنتنا  /ابننا بالحجز/الحبس اإلحتياطى
ما ھو الغرض من االحتجاز /الحبس السابق للمحاكمة؟
الغرض من الحجز/الحبس اإلحتياطى ھو إتاحة الفرصة لنيابة الشباب للوصول مبكرا إلى
أدلة دون السماح للمتھمين بنفس القضية من التواطؤ واإلتفاق فيما بينھم على ما يدلون به من أقوال
أو ھروبھم
قرار الحبس اإلحتياطى يصدر عندما توجد شكوك قوية فى وقوع جناية أو جنحة
باإلضافة
إلى ذلك يجب أن يتحقق واحد على األقل من األسباب التالية
• خطورة الھرب
• خطورة التواطؤ أو قمع األدلة
• خطورة التكرار
• خطورة التنفيذ

كيف يمكن لنا اإلتصال بإبننا/إبنتنا؟
اإلتصال عن طريق الرسائل البريدية يتم فى أى وقت ويجب إرسالھا أوال إلى نيابة الشباب
وھناك يتم فحص الرسالة للتأكد من محتواھا ثم تحول بعد ذلك إلى اإلبن أو اإلبنة الموجود فى السجن
لذا يجب أن ال تحتوى الرسالة على معلومات تخص القضية وإال ستمنع من الوصول إلى صاحبھا بقرار يصدر من نيابة
الشاب

لزيارة السجون يتطلب موافقة خطية مسبقة من نيابة الشباب المختصة ثم اإلتصال بالسجن وتحديد موعد زيارة
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كم تطول فترة الحبس اإلحتياطى ؟
فترة اإلحتجاز/الحبس اإلحتياطى تعتمد على عوامل مختلفة مثل:
م دى تعقي د القض ية
عدد المتھمين بنفس القضية
تحريات وتحقيقات الشرطة
مفاوضات وتحقيقات نيابة الشباب
والوقت والمدة تختلف من حالة إلى أخرى
وإذا كان الحبس اإلحتياطى يتطلب أكثر من سبعة أيام ,تقوم النيابة العامة للشباب بتقديم طلب
إلى المحكمة القسرية لكى تمد فترة الحبس اإلحتياطى
ويمكن أن يتكرر ھذا عدة مرات وعلى األقصى لمدة شھر واحد فقط
والتجربة تدل على أن الحبس اإلحتياطى للشباب يختلف عن البالغين ونادرا مايطول عن أسبوعين أو ثالثة
ماھى الخيارات المتاحة لنا كآباء إذا لم نوافق على الحبس اإلحتياطى؟
من الممكن المعارضة على قرار الحبس اإلحتياطى خالل  ١٠أيام من صدوره وإستالمة
وترسل المعارضة خطية ومسببة إلى المحكمة القسرية بزيورخ
ويستطيع المتھم والممثل القانونى له )المحامى( فى أى وقت أن يقدم طلب خروج من الحبس اإلحتياطى إلى نيابة الشباب
المختصة مع إعطاء بيان موجز لألسباب خطيا أو شفھيا للبروتوكول بھذه القضية.
ماذا يحدث بعد خروج إبننا/إبنتنا من الحبس اإلحتياطى؟
فى معظم األحيان تستمر التحقيقات حتى بعد خروج الفتى /الفتاة من الحبس اإلحتياطى
و ھدف ھذه التحقيقات ھو التأكد من أن الفتى أو الفتاة قام بھذه المخالفة أو الجريمة
حينئذ تتم معاقبته
لھذا البد من توقع المزيد من التحقيقات والمحادثات بالنيابة العامة للشباب
فى حالة ثبوت إرتكاب المخالفة أو الجريمة تقرر النيابة العامة للشباب العقاب المناسب لكل حالة فردية
إذا تبين أثناء فترة التحقيقات أن الفتى أو الفتاة يحتاج إلى رعاية تربوية خاصة أو إلى عالج يتم عمل ترتيبات إضافية خاصة
وتدابير للحماية
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