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لألغراض اآلعالمية فقط وليس لإليداع

إخطار بالحقوق عند االتهام بانتهاك وقف التنفيذ

النسخة األصلية  -المحكمة
نسخة ،ال ُمدعى عليه

رقم القضية

رقم هاتف المحكمة

عنوان المحكمة

 .1أنت متهم بانتهاك شرط أو أكثر من شروط وقف التنفيذ .وأنت تملك الحقوق األساسية التالية في هذا الصدد:
أ .تلقي إخطا ًرا كتابيًا يتضمن االنتهاك أو االنتهاكات المزعومة لوقف التنفيذ.
ب .االعتراف بالذنب أو نفي التهمة أو الصمت .إذا اخترت الصمت ،فسيتم تدوين نفي التهمة.
ج .االعتراف بالتهمة أو التهم في جلسة استماع.
د .تلقي مساعدة من محامي في جلسة االستماع وفي جميع جلسات المحاكمة التالية.
 .2أنت تملك الحق في تعيين محامي على نفقة الحكومة إذا كنت تريد تعيين محامي ويتعذر عليك ماليًا توكيل أحدهم .إذا كنت قاد ًرا على دفع جزء من أتعاب المحامي،
يجوز أن تطلب المحكمة منك المساهمة في تكلفة توفير محامي ويجوز أن تضع المحكمة خطة لدفع هذه المساهمة .إذا اخترت المتابعة دون وكيل ،فإنك بذلك تتخلى عن
حقك في تلقي المساعدة من محامي.
 .3يجب أن تضع المحكمة تاريخ جلسة استماع عاجلة مقبول أو تأجيل جلسة االستماع .إذا ُوضع الخاضع لوقف التنفيذ في الحجز بسبب انتهاك مزعوم لوقف التنفيذ ،فيجب عقد جلسة
االستماع في خالل  14يو ًما بعد االتهام أو صدور أمر من المحكمة بإطالق سراح الخاضع لوقف التنفيذ من هذا الحجز حتى جلسة االستماع .إذا استند االنتهاك المزعوم إلى اتهام
أساسا لمحاكمة جنائية منفصلة ،فيجوز للمحكمة أن تؤجل جلسة االستماع انتظا ًرا لنتيجة هذه المحاكمة.
جنائي يمثل
ً
 .4في جلسة االستماع المتعلقة باالنتهاك:
أ .يجب أن ُيكشف لك عن األدلة التي تثبت التهمة عليك.
ب .أنت تملك الحق في حضور جلسة االستماع وتقديم أدلة واستدعاء شهود واستجواب الشهود.
ج .يجوز أال تأخذ المحكمة في اعتبارها إال الدليل وثيق الصلة باالنتهاك المزعوم ،كما أنها ال تحتاج إلى تطبيق القواعد المتعلقة باألدلة إال فيما يخص االمتيازات التي تتمتع بها.
د .عبء محامي االدعاء العام إلثبات انتهاك يعتمد على ُرجحان البينة.
 .5إذا أقررت بالذنب وتم قبول ذلك ،فإنك ستتخلى عن الحق في جلسة استماع .سوف تُخطرك المحكمة بالحد األقصى لعقوبة السجن المحتملة عن التهمة.
ً
شرطا من شروط وقف التنفيذ ،أو إذا أقررت بالذنب أو امتنعت عن التعليق فيما يتعلق باالنتهاك ،فيجوز للمحكمة االستمرار في وقف التنفيذ أو
 .6إذا وجدت المحكمة أنك انتهكت
تعديل شروط وقف التنفيذ أو مد فترة وقف التنفيذ أو إلغاء وقف التنفيذ وفرض عقوبة الحبس.
 .7يجب 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
مصاعب مالية ،فاتصل بالمحكمة على الفور لطلب بديل للدفع.MCR 6.425(E)(3) .
التاريخ

توقيع ال ُمدعى عليه
اسم ال ُمدعى عليه (طباعة)
العنوان
المدينة ،الوالية ،الرمز البريدي

رقم الهاتف.

مالحظة :إذا كنت تحتاج إلى تجهيزات خاصة للوصول إلى المحكمة بسبب العجز أو احتجت إلى مترجم لغة أجنبية لمساعدتك في المشاركة الكاملة بجلسات المحاكمة ،الرجاء االتصال
بالمحكمة على الفور لعمل الترتيبات الالزمة.
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