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توزيع النموذج إلى:
 المحكمة

الُمدعى عليه

رقم القضية واسم القاضي والية ميتشيجن
دائرة المحكمة
 المنطقة القضائية
مقاطعة

إخطار بالحقوق 
)اإلقرار بالجرم(

إذا قررت أن تعترف بذنبك أو قررت عدم المنازعة في هذا األمر، فقبل أن يتم قبول التماسك يجب أن تقتنع المحكمة أنك متفهم وتعي جيًدا اآلتي:

إذا تم قبول التماسك فلن تمثل ألي نوع من المحاكمات وسوف تتنازل عن أي حقوق لك متعلقة بهذه المحاكمة وبما فيها:  .1

الحق في أن يقوم قاٍض بمحاكمتك. )أ(   
 

أن تُعتَبر بريئًا حتى تثبت إدانتك. )ب(   

أن يقوم الُمّدِعي العاّم بإثبات أنك مذنب بالدليل المنطقي القاطع وبما ال يدع مجاالً للشك. )ج(   

أن يحضر الشاهد ضدك المحاكمة. )د(   

أن يتم استجواب الشاهد ضدك. )هـ(   

أن تأمر المحكمة أي شاهد لديك يدافع عنك بالحضور إلى المحاكمة. )ك(   

أن تبقى صامتًا طوال المحاكمة. )ز(   

أن ال يتم استخدام هذا الصمت في أي شيء ضدك. )و(   

أن تدلي بشهادتك أمام المحاكمة إذا أردت ذلك. )ي(   

2.  إذا تم قبول التماسك الذي رفعته، يجوز أن يعتبر ذلك تخليًا عن الحق في االستئناف على القضايا التي قد ال يمكن االستئناف عليها بوسيلة أخرى إذا أُدنت في محاكمة. عالوة على 
ما سبق، فإن أي استئناف رفعته ضد حكم إدانتك والعقوبة المفروضة عليك استناًدا إليه سيكون بطلب إجازة من العمل وليس بموجب الحق القانوني.

3.  يجب دفع الغرامات والمصروفات وااللتزامات المالية األخرى المفروضة من المحكمة وقت تقديرها، فيما عدا إذا ارتأت المحكمة غير ذلك لسبب وجيه. إذا لم تستطع الدفع بسبب 
.MCR 6.425(D)(3( .مصاعب مالية، فاتصل بالمحكمة على الفور لطلب بديل للدفع

سوف يطلب منك أن تدلي ببيان شفهي في تسجيل أنك قرأت وفهمت كل ما ذكر أعاله ووافقت على التنازل عن جميع الحقوق المذكورة أعاله.
 

رقم تليفون المحكمةعنوان المحكمة

اسم الُمّدَعى َعلَيه )بالحروف(
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مالحظة استخدام: في حالة اعطاء الُمّدَعى َعلَيه هذا الطلب بلغة اخرى لقراءة، فيجب تقديم الطلب بالغة االنجليزية واللغة االخرى.


