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 محاكمة أنور رسالن
 كوبلنتس، ألمانيا  – المحكمة اإلقليمية العليا 

 لمراقبة المحاكمة 48التقرير 
 2021تشرين األول/أكتوبر،  6تاريخ الجلسة: 

 

 للتعذيب.  اتحذير: تتضمن بعض الشهادات أوصاف  

 1الملّخص/أبرز النقاط:

 

 2021األول/أكتوبر، تشرين  6 – اليوم السادس والتسعون 

وبعائلتها. ولكن بخالف    P32السابق، المحكمة عن عالقته بـ  P32وشقيق زوج    اعام    36، وهو سوري يبلغ من العمر  P53أخبر  
أو عن صحتها النفسية، ألنه لم يتحدث عن هذه المشكالت    P32من تقديم تفاصيل حول اعتقال    P53، لم يتمكن  اما اقترحه الدفاع سابق  

وكيف ساعده أنور في إطالق سراحه،   2012ولم يكن على اتصال متكرر بها. وأخبر المحكمة بإيجاز عن اعتقاله في عام  P32مع 
 وعائلة أنور جيرانا.  P53حيث كانت عائلة 

 
 واعترض المّدعون العامون على طلبين سابقين للدفاع لسماع شهوٍد إضافيين.

 
 

 

 2021تشرين األول/أكتوبر،  6 – يوم المحاكمة السادس والتسعون 

.  تسوبول  كلينجهبحضور خمسة أشخاص وصحفيَّين اثنين. ومثّل االدعاء العام المدعيان العامان    ا صباح    9:34بدأت الجلسة في الساعة  

 د. كروكر وبانز.  كالمعتاد. ولم يحضر محاميا االّدعاء  الدفاع حاضرين وكان محام

 مسائل إدارية

أوضحت القاضي كيربر، رئيسة المحكمة، أن هناك بعض األمور اإلدارية التي يجب معالجتها قبل أن تستمع المحكمة إلى شاهد آخر. 

يتم إرسال   لم  البرمجيات،  في إحدى  مشكلة  بسبب  أنه  المعلنة حديث  وأوضحت  المحاكمة  قامت    امواعيد  لذلك  إلى جميع األطراف. 

م محضر  قدّ العام    ّدعاء بها. قالت كيربر كذلك إن اال  اأحاطوا علم    ا أنهم  مام المحكمة وأكد األطرافمواعيد أباإلعالن عن جميع ال

م أدلة إضافية في هذا اليوم  قدّ االّدعاء العام إلى الجميع بسبب مشاكل فنية. قالت إنه بما أن  ااستجواب الشاهد، الذي لم يتم إرساله أيض  

الشاهد الذي تمت إضافة محضر مقابلته للتو إلى ملف القضية، وإن  في المحكمة.    وتسليمه إلى األطراف طباعة كل شيء  بالذات، فسيتم  

تشرين األول/أكتوبر. لكن القضاة لم يعرفوا ما إذا كان يوم المحاكمة المقرر في    14تم استدعاؤه لإلدالء بشهادته أمام المحكمة في  

د الجلسة لتوضيح ما إذا كان  يربر إنهم اضطروا إلى إجراء بعض المكالمات الهاتفية بع. قالت كأم ال عقدتشرين األول/أكتوبر سي   13

 أم ال.  ت عقدس لجلسةا

 2P53شهادة  

ِجبت المعلومات[، بحقوقه وواجباته كشاهد. أخبرت القاضي    اويعيش حالي    ا عام    36، وهو سوري يبلغ من العمر  P53تم إبالغ  في ]ح 

وجود أي عالقة تربطه بالمتهم سواء بالقرابة أو   P53أو إبقائها. نفى    19-أنه كانت له الحرية في نزع كمامة كوفيد  P53كيربر  

 المصاهرة. 

 

 

في هذا التقرير، ]المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا[ و"المعلومات الواردة بين عالمتي    1
لجلسات المحاكمة؛ وإنما    االمحامون". يرجى العلم بأنه ال ي قَصد من هذا التقرير أن يكون َمحضر  اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو  

ِجبَت أسماء الشهود.   هو مجّرد ملّخص غير رسمي للمرافعات. وح 
ا جديد ا لم يعمل في  P53مالحظة من مراقب المحاكمة: كان مترجم المحكمة الذي جلس بجانب  2 لترجمة إفادته من العربية إلى األلمانية مترجم 

إلى األلمانية أو تمت ترجمتها بشكل خاطئ. تمت   P53ترجمة أجزاء من إفادة فيها هذه المحاكمة من قبل. الحظ الجمهور عدة وقائع لم تتم 
كما   P53ي تمكن مراقب المحاكمة من مالحظتها. ومع ذلك، فإن شهادة اإلشارة في هذا التقرير إلى أي من أوجه عدم االتّساق في الترجمة الت

 هي مكتوبة في هذا التقرير تستند إلى الترجمة األلمانية، وهي اللغة الرسمية في هذه المحاكمة. 
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 استجواب من قبل القاضي كيربر 

وربما   2012أو   2011اعت قل على ما يبدو في فرع الخطيب في  P53إن المحكمة كانت على علم بأن   قالت رئيسة المحكمة كيربر

 عتقال  توضيح أنه لم يكن م  أوال    عليهإن    P53. قال  يمكن أن يقوله عن هذه األمورعّما    P53كان على اتصال بأنور رسالن. سألت  

. سألت  هو من ألقى القبض عليهإن فرع األمن في دير الزور  P53. قال  الذي اعت قل فيه مكانعن الفي فرع الخطيب. سألت كيربر 

 .ذلك P53الفرع. نفى ذلك كيربر إذا كان يعرف رقم 

 P53. أوضح  P53وكيف تم إطالق سراح    أنوروإنما في اتصاله ب  P53قالت كيربر إن المحكمة لن تكون مهتمة في تفاصيل اعتقال  

ِجب  P53كان  في دمشق، ولكن هذا المكان هو في ريف دير الزور.[    احي    كانت المعلومات[ ]أضاف المترجم أن هذا  أنه كان من ]ح 

 أن يغادر الحافلة عند نقطة تفتيش في دير الزور. ط ِلب منه إلى دمشق بالحافلة وفي طريقه 

 . 2012إنه كان في عام  P53سألت كيربر متى حدث هذا. قال 

 إنه يتذكر أنه كان خالل شهر رمضان لكنه لم يتذكر التاريخ الدقيق، على األرجح تموز/يوليو. P53عن الشهر. قال  سألت كيربر

قل في بداية  عّما إذا كان قد اعت    P53  ت وسأل  2012تموز/يوليو،    12قالت كيربر إن القضاة كانوا على علم بأن رمضان بدأ في  

 في منتصف أو نهاية شهر رمضان.  ثحد  إن ذلك P53قال في نهايته.  رمضان أم

بتفاصيل   ااضطر إلى مغادرة الحافلة وسألته عّما حدث بعد ذلك. وأضافت أن المحكمة لم تكن مهتمة كثير    P53أشارت كيربر إلى أن 

مغادرة   اأنه كان في الحافلة مع ابن خاله. عندما ط لب منهم P53. أوضح اعتقالهو P53إلفراج عن بعالقة أنور با وإنما القبض عليه

مع أنور رسالن على    P53ليخبره أنه يجب عليه االتصال بأنور رسالن. ثم تحدث والد    P53بوالد    P53الحافلة، اتصل ابن خال  

د ساعتين أو ثالث ساعات، تم وبع أنورعّما إذا كان على اتصال ب P53من الفرع. سأل رئيس الفرع  P53 سراح الهاتف وتم إطالق

 .P53إطالق سراح 

 2002عام  كان يعرف أنور منذهو نفسه إنه  P53عالقة جيدة مع أنور رسالن. قال  P53أرادت كيربر أن تعرف كيف كان لوالد 

 P53، كانت زوجة أنور صديقة مقربة لوالدة  P53لـ  افي نفس المبنى في دمشق. وفق    ان وتعيش  جارتين  . كانت عائلتاهما2003أو  

 عالقات وثيقة.العائلتين كانت تربطهما إلى أن  P53حتى يومنا هذا. خلص  حافظتا على هذه الصداقةو

القبض على   تم  قد  إذا كان  قال    P53سألت كيربر عّما  المخابرات.  أو أحد أجهزة  الجيش  أو  النظامية  الشرطة  قبل  إن    P53من 

 .القبض عليه ألقت المخابرات

في المحكمة.    اسابق    ابشهادته  تي أدلتال  P32  شقيق زوج  P53  فقد كان  :اقالت كيربر إن المحكمة كانت مهتمة بموضوع ثاٍن أيض  

 .ذلك P53أكد ف

 P32إنه عرف  P53. قال P32من  P53شقيق كم مضى على زواج و P32يعرف  P53ن كاأرادت كيربر أن تعرف منذ متى 

 عندما كان في األردن. التقى بها مرة واحدة قبل أن يذهب إلى ألمانيا. 

 . 2014 فيكان  ذلك إن P53أرادت كيربر أن تعرف في أي سنة التقيا. قال 

 اتصال مباشر. ه لم يكن بينهما ذلك، وقال إن P53حول اعتقالها. نفى  P32قد تحدث مع   P53سألت كيربر عّما إذا كان 

 .شقيقتينإنه لم يتحدث إلى أي من ال قائال   ذلك، P53. نفى P32قد تحدث عن ذلك مع شقيقتي  P53ذا كان سألت كيربر عّما إ

 ذلك. P53. نفى P32، والدة P33قد تحدث مع   P53سألت كيربر عّما إذا كان 

 استجواب من قبل القاضي فيدنير

 P53ولم يتم تزويده بأي معلومات. قال   اعن سبب اعتقاله أم أنه كان تعسفي   P53معرفة ما إذا كان قد تم إخبار  أراد القاضي فيدنير

أخطأ  وفحص األسماء    بطاقات الهويةرئيس نقطة التفتيش الذي نظر في  إن  إنه لم يتم إخباره بأي سبب، وال حتى عند القبض عليه.  

 .P53اسم  في تهجئة

، ومن  طبيعة عملهذلك، وقال إنه تم استجوابه لمدة ساعة حول هويته، و  P53د  . فأكّ اإذ    التباسإلى أنه كان هناك خطأ/  خلص فيدنير

 .اهب  اذكان أين هو، وإلى أين 

أن الشخص   P53. أوضح  التباس، وربما ق بِض عليه بسبب  P53قال فيدنير إنه إذا فهم بشكل صحيح فقد حدث خطأ في تهجئة اسم  

 التهجئة.  يعرف ما إذا كان خطأ في النطق أو إنه ال P53. قال قرأ اسمه بطريقة خاطئةالذي قرأ األسماء ]على بطاقات الهوية[ 
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شات داخل العائلة وما إذا كانت تجارب  افي النق  اعّما إذا كان أنور رسالن موضوع    ، متسائال  P32قال فيدنير إنه يريد العودة إلى عائلة  

ِجبت    P32بـ  التقىفقد  .  ذلك   يعرف  إنه ال  P53اد العائلة مع أنور قد تمت مناقشتها. قال  أفر مرة واحدة فقط في األردن ومرتين في ]ح 

 المعلومات[. 

لم يتحدثا عن ذلك على    اوقال إنهمذلك،    P53سأل فيدنير ما إذا كان موضوع ]أنور رسالن[ قد نوقش خالل هذه اللقاءات. نفى  

 اإلطالق.

 .P53أي أسئلة لـاالّدعاء العام لم يكن لدى 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

  عتقال[ حول اTR#33، 2]الشقيقة  P32وشقيقة  ،P32، وزوج  P32، ومن بينهم العائلةأراد محامي الدفاع بوكر معرفة ما قالته 

للضرب. قال   تقد تعرض ن هاحدإ ت ، وما إذا كاناللقاءكان   مع َمن ،لقاءهناك محادثة/[: إذا كانت TR#33، 1]الشقيقة  P32شقيقة 

P53  مع  يعرف الكثير عن هذا. التقى فقط  إنه ال  P32  ،شقيق  وP32    .وزوجته في تركيا، قبل يوم أو يومين من ذهابه إلى ألمانيا

 إلى ألمانيا.[  هناكليذهب من في الواقع إنه التقى بهم قبل أن يذهب إلى تركيا  P53]قال 

إنه كان يعلم فقط    P53قليل. قال  إذا كان يعرف العلى اإلطالق عن هذا الموضوع، أو    ايعرف شيئ    ال  P53سأل بوكر ما إذا كان  

أسبوعين. كان  معتقلة في فرع أمن الدولة لمدة أسبوع أو  كانت  ها([  يأو شقيقتها )شقيقت  P32أنها ]ليس من الواضح ما إذا كان يقصد  

 هذا كل ما يعرفه.

 . 2003إنه يعرف أنور منذ  P53اسم أنور ألول مرة. قال  P53أراد بوكر أن يعرف متى سمع 

[. 1]الشقيقة    باعتقال  P53كان على دراية باالسم وسأله عّما إذا كان االسم قد ذ ِكر في العائلة عندما علم    P53خلص بوكر إلى أن  

 [.1 ]الشقيقةكانت من   P53سأل 

 P32تحدث عن  كان يإلى المترجم وقال إن بوكر يعرف أنه    P53[. التفت  1عرف ]الشقيقة  يال    P53أراد بوكر معرفة ما إذا كان  

ِجبت المعلومات[ لكنه لم   P53[، قال 1بعد بعض االلتباس حول النطق الصحيح السم ]الشقيقة و]من قبل[.  إنه يعلم أنها تعيش في ]ح 

 . اوال يعرفها شخصي   ايلتق بها مطلق  

[ مع شخص ما، على الرغم من 1]الشقيقة  إذا كان قد تحدث عن اعتقال P53خلص بوكر إلى أن سوء التفاهم قد تم حله اآلن، وسأل 

 .P32 من P53[ كان قبل زواج شقيق 1و]الشقيقة  P32. افترض أن اعتقال ذلك P53. نفى اشخصي   يلتِق بهاأنه لم 

محدودة للغاية    كانتإن معرفته    P53[[. قال  1]الشقيقة  اعتقال  ]  بالتالي ال يعرف أي شيء عن األمر  P53سأل بوكر عّما إذا كان  

 في هذا الصدد. كان يعلم فقط أن أنور أخبره في األردن أنه ساعدها عندما كانت معتقلة. 

 في هذا السياق.   P32أنه كان يتحدث عن    P53[. فأكد  1هنا، وليس ]الشقيقة    P32يشير فقط إلى    P53أراد بوكر معرفة ما إذا كان  

. أوضح P32و  P53، عرفه من أنور ألن االعتقال كان قبل زواج شقيق  P32عن اعتقال    P53خلص بوكر إلى أن كل ما يعرفه  

P53  .تحدثا عن أشياء عامة. قال  وأن "السيد أنور" كان جاره في األردنP53 أنور أنه ساعد  ه ربما ذكرإنP32 شقيقتيهاو. 

فراتسكي معرفة السنة والشهر بالتحديد. . أراد  P32متى تزوج شقيقه    P53ذكر محامي الدفاع فراتسكي أن القاضي كيربر سألت  

  2014اك ]في األردن[ في عام  وشقيقه هن  P32  ت من هناك إلى ألمانيا. التق  ليذهبإن ذلك حدث قبل ذهابه إلى تركيا    P53قال  

الغداء   اع  جمي، فقد تناولوا  اكان هناك أيض    P32د وألن شقيق  ت مغادرة البلأراد  P32ألن    انظر  و .  وجرى بينهما نوع من الخطوبة

. قال إنه يعتقد أن حفل الزفاف كان في نهاية حينها  P32  مع  إنه التقى  P53لبلد. قال  ا  P53قبل يوم أو يومين من مغادرة    امع  

في  يقيم  الشتاء وكان  فصل  إنه كان    P53. قال  2015فبراير  أو شباط/يناير  كانون الثاني/أو    2014ديسمبر  كانون األول/،  2014

ِجبت المعلومات[ في ذلك الوقت. سكن   لالجئين في ]ح 

 . جيدةعالقة تجمعهما شقيقه، و كانإنه  P53. قال شقيقهو P53كان هناك تواصل بين أراد فراتسكي أن يعرف إلى أي مدى 

من   فراتسكي  قال    P53طلب  وعنوانه.  شقيقه  باسم  المحكمة  المعلومات[.    P53إخبار  ِجبت  ]ح  أخيه  اسم  ]ح  وإن  في  ِجبت  يعيش 

 المعلومات[. 

إنه ال يستطيع  P53تقديم هذه المعلومات إلى المحكمة بعد شهادته. قال  ا أنه يمكنه أيض   P53سأل فراتسكي عن اسم الشارع وأخبر 

 على هاتفه. اتذكر االسم، ولكن العنوان كان محفوظ  

البحث    اأيض    P53قال فراتسكي نعم، لكن بإمكان    سألت القاضي كيربر محامي الدفاع عّما إذا كان عليها أن تأمر باستراحة قصيرة.

 .شهادته أوال  اإلدالء بإكمال   P53عن الرقم بعد شهادته. قالت كيربر في هذه الحالة، يجب على 
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قال إنه افترض أن اعتقاله كان بسبب سوء فهم. أراد فراتسكي معرفة ما إذا كان   P53أن    وأشار إلىشكر فراتسكي القاضي كيربر  

P53   آخر. قال  ايعتقد أن هذا االلتباس هو سبب اعتقاله أم أن هناك سببP53   ؛ لم يرتكب جريمة قط. ومع ذلك، من  اإنه لم يفعل شيئ

وجود تشابه  ثالث سنوات لمجرد  أو  لمدة تصل إلى سنتين  م  اعتقالهأشخاص بل وحتى  إلقاء القبض على  الطبيعي في سوريا أن يتم  

  ، اأو ميت    انه. قد يكون حي  معنه أو    ا. ولم تسمع األسرة شيئ  2014، على سبيل المثال، إن شقيقه الثالث مفقود منذ  P53أسماء. قال  

 إلى أنه ال يعرف سبب اعتقاله. P53يعلم. خلص  لكن ال أحد

إنه تم التحقيق   P53قبل إطالق سراحه بعد ساعتين أو ثالث ساعات. قال    P53معرفة ما إذا كان قد تم التحقيق مع    أراد فراتسكي

 . امعه لمدة ساعة تقريب  

إن األمر يتعلق بأشياء شخصية. لقد أرادوا معرفة سبب   P53سأل فراتسكي عن موضوع هذا التحقيق، وماذا أرادوا أن يعرفوا. قال  

ِجبت المعلومات[.  P53 القبض على عدم  قبل أسبوعين عندما ذهب من ]ح 

  P53عّما حدث قبل أسبوعين. أوضح    P53سأل  ومن المعارضة.    اكان جزء    P53أراد فراتسكي معرفة ما إذا كان هذا يعني أن  

ِجبت المعلومات[.  ات همأنه   بتهريب أسلحة بين ]ح 

عّما إذا كان قد سمع عن هذا   P53قد سبق وأن تم ذكرها في المحكمة هذا اليوم. سأل  P32إلى أن الصحة النفسية لـ أشار فراتسكي

 . ذلك P53. نفى ااألمر من أخيه، هذا العام أيض  

*** 

 دقيقة[ 20]استراحة لمدة 

*** 

 محامي االّدعاء من قبل استجواب  

سأل   ة.مطلق P32 كانتلمعلوماته،  ا. قال شارمر وفق  P32هو زوج  P53ق أشار محامي االّدعاء شارمر إلى أنه قيل إن شقي

P53  زوج هو إذا كان أو ما زال شقيقهP32.  قالP53 ن شقيقه هو الزوج السابق لـا، وكعودا متزوجيني مل اإنهمP32 ، حيث

من حيث االتصال بشقيق  اوأضاف أن هذه المعلومات قد تكون ذات صلة أيض   P53 شارمر . شكر2016أو  2015في تطلقا 

P53. 

 . P53أعلنت القاضي كيربر استراحة لمدة عشر دقائق للحصول على معلومات االتصال بشقيق 

*** 

 دقيقة[ 20]استراحة لمدة 

*** 

من    االقضاة وأن موظفي المحكمة سوف يوزعون نسخ  م معلومات االتصال الخاصة بشقيقه إلى قدّ  P53أوضحت القاضي كيربر أن 

 . العامون عونجميع المستندات التي قدمها المدّ 

 . اصباح   10:30باالنصراف في الساعة  P53س ِمح للشاهد 

 مسائل إدارية

 [. 95، اليوم 47تقرير المحاكمة رقم ين بخصوص طلبات الدفاع لسماع شهود إضافيين ]عون العامون بيانَتال المدّ 

 ]ما يلي هو إعادة صياغة لبيانَي المدعين العامين، بناء  على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعه في المحكمة.[ 

من قانون   2الفقرة رقم   3( القسم 3)  244للمادة  ا [ يجب رفضه وفق  PW2_95يرى المدعون العامون أن طلب استدعاء ]
 اإلجراءات الجنائية األلماني. 

في  إن   ألنور رسالن  االفتتاحي  للبيان  تكرار  هو مجرد  مساعدة    2020مايو  أيار/الطلب  حول  معلومات    PW2_95بخصوص 
وينطبق الشيء نفسه  د. ته من البلر وعائلواالتصال بأنور وترتيب سفر اثنين من أعضاء الجيش السوري الحر إلى سوريا إلخراج أنو

في األردن. باإلضافة إلى ذلك، ينص طلب الدفاع   وأنهما التقيااستأجر شقة ألنور في عمان  PW2_95بأن تزعم التي  على األقوال
يشهد   المفترض أن  أنه من  أنور    PW2_95على  أنور وآخرين حول موقف  المحادثات مع  ا  الناقدأنه علم من خالل  لنظام  تجاه 

 السوري.
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وينطبق  لمساعدة اآلخرين ليست ذات صلة فيما يتعلق بالتهم في هذه المحاكمة.    التي بذلها  جهودالغير أن التفاصيل حول هروب أنور و
 قد المزعوم ألنور.ابالنسبة للموقف الن هنفسالشيء 

لقسم التحقيق من    ااألشخاص بصفته رئيس  عدد أكبر من  تعذيب  بو   أنانية،أنور رسالن متهم بقتل عدد كبير من األشخاص لدوافع  إن  
ين. كان  منهج ضد السكان المدنيم  ومستمر وواسع النطاق  اعتداء كجزء من  2012 ،سبتمبرأيلول/ 7حتى   2011 ،أبريلنيسان/ 29

. لذلك كان هو القائد العسكري للسجن  عنه  الذي كان مسؤوال    قسمالمن    اجزء    ا. كان السجن أيض  لديه مكتب وموظفين يأتمرون بأمره
رؤسائه كان يرفع تقارير عن ذلك إلى  ضوا للتعذيب في الفرع، ألنه  قد تعرّ   ا أن أشخاص    ا فقد أمر بالتعذيب. كان يعلم أيض    بالتاليو

 . حسب األصول

( أنه ال ينبغي استبعاد النية في القضايا  BGHيتعارض مع هذا. كما وجدت محكمة العدل االتحادية )إن هروب أنور خارج البلد ال  

 التي لم يرغب فيها ]الجاني[ في إتمام ]جريمته[ بنجاح.

المادة    PW2_95كما أن استدعاء   في  المنصوص عليه  النحو  الحقيقة[ على  القسم  5)  244غير مطلوب ]إلثبات  قانون    2(  من 

 ات الجنائية األلماني. اإلجراء

 

 .ا[ يجب رفضه أيض  PW1_95يرى المّدعون العامون أن طلب استدعاء ]

وكان قبل ذلك رئيس قسم الشرطة في هنانو بحلب. ينص طلب الدفاع على أن   2012عام  عقيد سابق انشقّ  PW1_95ي فترض أن 
PW1_95  أساء و  صاحب متجر  خزنة  حي السيدة زينب ونهب  40قسم  الداهم  عندما    2012إلى أنور رسالن في نهاية عام    لجأ  

 . قسمال سلطة له على هذا إنه ال قائال   ،المساعدة من أنور لكن أنور رفض PW1_95. طلب هبشدة واعتقل تهمعامل

  ليس  غير أنهارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.  بسبب  إن هذا غير ذي صلة في ضوء عقوبة السجن المؤبد التي يجب أن يتوقعها المتهم  
نطق أيض ا  هذا الم  ينطبقأم ال.    40على القسم    لطة. وبالتالي، ال يهم ما إذا كان لديه س40  قسمبارتكاب أفعال إجرامية ارتكبها ال  ا  متهم
 . 2020 ،أغسطسآب/ 12في محكمة العدل االتحادية في بيان العامون ما ذكره المدعون  على

 ( من قانون اإلجراءات الجنائية األلماني. 2) 244ليس ضروري ا بموجب المادة   PW1_95استدعاء 

القاضي كيربر المكتب    أعلنت  المعلومات[ مع  من مقابلة ]ح ِجبت  ا  نسخ  تضمنت  للتو  تسليمها  تم  التي  العام  االّدعاء  الوثائق من  أن 
أطراف باإلضافة إلى استجوابه من قبل الشرطة في ]ح ِجبت المعلومات[. وأضافت كيربر أن ( BAMF)االتحادي للهجرة والالجئين 
 جلسة العلنية لمناقشة ترتيب البيانات الختامية والجدول الزمني اإلضافي للمحاكمة. ا مباشرة بعد هذه الالقضية يمكن أن يجتمعو

فِعت الجلسة في الساعة  ا.  10:42ر   صباح 

ا.   9:30تشرين األول/أكتوبر الساعة  13ست ستأنف المحاكمة يوم األربعاء   صباح 

 


