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 التعريف  اللغة العربية  اللغة األلمانية 
Angeklagter الموّجه إليه الئحة اتّهام عى عليه هو الشخص المتهم أو  المدّ  المّدعى عليه  

رئيسية (المادة    لمباشرة دعوى جنائيةقرار  صدر بحقه  الذي  و
البديل  157 األلمانيمن    2،  الجنائية  اإلجراءات   / قانون 

StPO1 .(  
الغريب   وإياد  رسالن  عليهماهما  أنور  هذه    المّدعى  في 

 القضية. 
Aussageverweigerungsrecht  متّ  الحق في رفض تقديم األدلة في  لكل  بشهادته  اإلدالء  رفض  في  الحق    الدعاوى هم 

يجب إخطاره صراحة بهذا الحق أثناء استجوابه  والجنائية.  
 عين العامين أو القضاة. من قبل ضباط الشرطة أو المدّ 

Auskunftsverweigerungsrecht   إعطاء رفض  في  الحق 
  المعلومات 

 

على   اإلجابة  برفض  للشاهد  شأن  سئلة  األيُسمح  من  التي 
أن  اإل عليها  أفراد  الشاهد  ض  عرّ تُ جابة  أحد  أو    عائلته نفسه 

 لخطر المالحقة الجنائية. 
Belehrung  والواجبات  تم  ت  تالوة الحقوق والواجبات الحقوق  ً دائمتالوة  أو    ا االستجواب  بداية  في 

يُعتبر إلبالغ الشخص بحقوقه وواجباته.    الشهادة في المحكمة 
ً مطلب   هذا ً إجرائي   ا ، يمكن أن يكون  وفي حالة نسيانه،  اً ضروري   ا

تأثير شديد على   (مثل    الالحقة اإلجراءات  االستمرار في  له 
 معينة).  إفادات حظر استخدام 

Beschuldigter  وقائعية   المتّهم دالئل  أساس  (على  به  المشتبه  الشخص  هو  المتهم 
تحقيق أولي ضده.  الذي تم الشروع ب كافية) بارتكاب جريمة و

أيضستخدم  ُي و ً المصطلح    ا بأكمله  دعوى ال  مسار خالل    ا
 لوصف الشخص الذي يُزعم أنه ارتكب جريمة. 

In Augenscheinnahme ما  عني التقدير المباشر لخصائص شيء ما أو حدث  ت   المعاينة المعاينة
من خالل استخدام الحواس الخمس.  ما أو سلوك ما أو عملية 

أو صور أو    وثائقمعاينة    ،على سبيل المثال  ،للقضاةويحق  
 مقاطع فيديو أو تسجيالت صوتية. 

Beweisantrag  طلب الحصول على أدلة  
 

المبدأ توسيع نطاق  يتعيّ   ،من حيث  القضاة  الحصول  ن على 
الصلة    أدلة   على الوقائع ووسائل اإلثبات ذات  ليشمل جميع 

ذلك ومع  واالدّ   ،بقرارهم.  للدفاع  طلب  العام  عاء  يحق 
كقاعدة    – هذه الطلبات  وتُعتبر  الحصول على أدلة إضافية.  

للقضاة وال يجوز رفضها إال في ظل ظروف    مة ملزِ   –عامة  
قانون اإلجراءات الجنائية  من    244استثنائية مثبتة في المادة  

 .األلماني
Vorhalt   الشاهد؛ ذاكرة  إنعاش 

  االستشهاد بنص
 

لتأكيد    االستشهاد بنصيمكن ألي طرف في المحاكمة استخدام  
  عى عليه. مدّ /اً شاهد/ خبيرسابق  اأدلى به  إفادةأو توضيح 

ً دائم  االستشهاد بنصيشير     مرحلة اإلدالء بها في  تم  إلى إفادة    ا
ذاكرة    إلنعاش يتم استخدامه  وسابقة من التحقيق أو المحاكمة.  

  شخص   إفادة الغموض في  أوجه  الشخص وتأكيد أو توضيح  
 .ما

Tatverdächtiger به إذا كانت هناك أسباب لالعتقاد بأنه   ايعتبر الشخص مشتبه به مشتبه ال
  ارتكب جريمة. 

 
Verurteilter  هو الشخص الذي صدر بحقه    المدان/المحكوم عليهشخص  ال شخص مدان/محكوم عليه

 حكم نهائي. 
Vernehmung/Verhör 

 
المتهم  التحقيق   االستجواب  استجواب  قِبلهو  القانون    من  إنفاذ  وكاالت 

  لغرض توضيح مسار جريمة مزعومة. 
ال  التحقيقيبدأ   التحقيق معه بإعطاء  يتم  الذي  بياناته    شخص 

الشخصية. ويتبع ذلك شرح سبب االستجواب ثم إحاطة عن  
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الحصول  الحق في الكالم والحق في الصمت وكذلك الحق في  
 ستشارة القانونية. ثم يتبع االستجواب الفعلي للقضية. على اال

vernehmbare Personen   يمكن الذين  األشخاص 
 استجوابهم

يتم استجواب  ووالمشتبه بهم.    مّدعى عليهماليتم االستماع إلى  
 الشهود. 

Zeuge يدلي  شخص الحظ أو سمع عن حدث (جريمة أو حادث) وهو   الشاهد
الحدث.  بشهادته   بهذا  المتعلقة  للحقائق  إدراكه  على  وحول 

الشهود على أساس التعيين   إدراك ال يحدث    ، عكس الخبراء
قبل  ( في  ومحكمة).  من  لألطراف  ً   الدعوى يجوز  أن    أيضا

 كشهود. وا يَمثل
Zeugnisverweigerungsrecht 

 
رفض   في  اإلدالء  الحق 

  الشهادة (امتيازات) ب 
 

الشهادة في المحكمة.  ب   اإلدالء  يحق لبعض األشخاص رفض
  ، أو الخطيب ة ينطبق هذا على: الخطيب  ،الجنائية دعاوى في ال

زواج   ذين تربط بينهم عالقةاألشخاص ال  ،ة أو الزوجالزوج 
إليهم)  ،أو مولد الموكلة  بالمسائل  يتعلق  (فيما  الدين    ، رجال 

بمصادرهم) يتعلق  (فيما  الملزمين   ،الصحفيين  األشخاص 
وكذلك أعضاء    مهنتهمصبهم أو وضعهم أو  من   بالسرية بحكم 

الحقائق (مثل:    على  يؤتمنون  ني ذبعض المجموعات المهنية ال
 األطباء والمحامين ومستشاري الضرائب). 

257er Bemerkung   المادة أساس  على  التعليق 
257  ( ً قانون  من    (ثانيا

 اإلجراءات الجنائية األلماني

كل   ماهية بشأن  بإفادةوالدفاع اإلدالء العام  الدعاء يحق ل
في   ت لديهم الرغبة إذا كان وإلى المحاكمة.  تقديمهدليل بعد 

فيجب   ، خالل جلسة المحكمة التالية التقديمه إفادة إعداد 
 عليهم إبالغ المحكمة بذلك. 

 


