
ضدشعب والية مشيجان

اسم الُمدعى عليه/الحدث وعنوانه ورقم هاتفه

)SCAO( معتمد من المكتب اإلداري لمحكمة الوالية
األصل - المحكمة

النسخة األولى - الُمدَّعي
النسخة الثانية - الُمّدَعى عليه/الحدث لإلعادة

النسخة الثالثة - الُمّدَعى عليه/الحدث

الدائرة القضائية
لمنطقة
 والية مشيجان 

إخطار بالحق في االستئناف وطلب
تعيين محامي

القضية رقم

القاضي:
رقم هاتف المحكمةعنوان المحكمة

CC 265 (12/21(  ARABIC   NOTICE OF RIGHT TO APPELLATE REVIEW AND REQUEST FOR APPOINTMENT OF ATTORNEY
MCR 6.425(F(, (G(, (H(

 تعليمات موجهة إلى المدعى عليه/الحدث: لطلب محامي لتمثيلك في االستئناف، ينبغي للمحكمة تلقي النموذج كامل البيانات والموقع في غضون 42 يوًما من إصدار الحكم.
  لطلب محامي لتمثيلك في االستئناف، ينبغي للمحكمة االبتدائية أو نظام تعيين المستشارين في ميشغن تسلم النموذج المكتمل والموقع في غضون الموعد المحدد أعاله.

  إلرسال النموذج إلى نظام تعيين المستشارين في ميشغن، الرجاء إرسال النموذج إلى: 
.Michigan Appellate Assigned Counsel System, 200 N. Washington Square, Suite 250, Lansing, MI 48913

أطلب تعيين محامي لتمثيلي في االستئناف. وسوف أقدم المعلومات المالية التالية للمحكمة لتحدد ما إذا كنت معوًزا أم ال.

►  
توقيع المدعى عليه/الحدث

 
التاريخ

 ◄

محل اإلقامة

 مستأجر    مملوك    غرفة/إقامة

العدد
 أعيش مع قريب )أقرباء(        السجن 

الحالة االجتماعية

 أعزب   متزوج   مطلق   منفصل

العدد
 أعول: 

اسم صاحب العمل وعنوانه

 ال يوجد

طول مدة العمل

متوسط األجر   أسبوعيًا   شهريًا   كل أسبوعين

 
   الصافي: $ 

 
اإلجمالي: $ 

دخل آخر اذكر المبلغ الشهري ومصدره. مثال: مساعدة من إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية في والية مشيجان، شؤون المحاربين القدماء، إيجار، معاش تقاعد، زوجة، إعانة بطالة. 

 ال يوجد

األصول اذكر قيمة السيارة، المنزل، الحسابات البنكية، حسابات النزالء )أرفق كشف حساب معتمد(، إلخ.

 ال يوجد

االلتزامات/الديون اذكر بالتفصيل اإليجار الشهري، أقساط الضريبة، أقساط الرهن، دعم الطفل، إلخ.

 ال يوجد

مالحظة للمحكمة: يجب تقديم هذا النموذج إلى الُمدعي/الحدث عند إصدار الحكم. ويجب تقديم نموذج منفصل لكل قضية. باإلضافة إلى ذلك، عندما يُعرض هذا الطلب على المحكمة يجب أن تقدم المحكمة نسخة من الحكم 
.MCR 6.425)G()1()g( .MAACS المكتوب الذي يوافق على تعيين المستشار أو يرفضه إلى نظام تعيين المستشارين في ميشغن أو

 1.  يحق لك تقديم استئناف على حكم اإلدانة والعقوبة. يتم ذلك بتقديم طلب استئناف مستحق بالقانون، أو عندما ال تكون مستحقًا لتقديم 
مثل هذا الطلب، بتقديم طلب إذن باالستئناف. إذا اعترفت بالذنب أو أقررت به، يتم تقديم االستئناف عن طريق ملء طلب إذن باالستئناف.

تسلم اإلخطار

التاريخ

األحرف األولى للمدعى عليه/الحدث

إذا لم تكن تستطيع تحمل تكليف محامي ليمثلك في االستئناف وطلبت محاميًا، فيجوز تعيين محامي لك.  .2

3.  يجوز لك طلب محامي من خالل ملء قسم طلب تعيين محامي أدناه وإعادة هذا النموذج إلى المحكمة االبتدائية 
أو تقديمه عبر نظام تعيين المستشارين في ميشغن في العنوان الوارد أدناه. يجب تلقي النموذج في خالل 
42 ساعة التالية إلصدار الحكم إذا أدانتك المحكمة وكنت ترغب في االحتفاظ بحقك القانوني التلقائي في 

االستئناف. إذا كنت قد أُدنت بطريق اإلقرار أو لم ترسل هذا النموذج خالل 42 ساعة من إصدار الحكم فما 
زال يمكنك تقديم طلب إذن باالستئناف في حال تم تسلم النموذج في خالل 6 أشهر بعد إصدار الحكم.

طلب تعيين محامي

FOR INFORMATIONAL USE ONLY - NOT FOR FILING
ألغراض معلوماتية فقط - ليس لإليداع




