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 والیة فیرمونت 
 دائرة الجنایات  المحكمة العلیا

  رقم القضیة   الوحدة 
     
  تاریخ المیالد:   والیة فیرمونت ضد 

    
  عنوان المدعى علیھ: 

 تنازل عن المزید من الحضور وطلب الرد على التھمة 

_، _____________(جرائم) ____________________________________أنا، المدعى علیھ المذكور أعاله، متھم بارتكاب جریمة 
والتي یتم تصنیفھا على أنھا جنحة (ُجنَح) بموجب قوانین والیة فیرمونت. أفھم أن أقصى عقوبة ممكنة لھذه الجریمة (الجرائم) ھي 

._________________________________ 
   أفھم أن الحد األدنى للعقوبة اإلجباریة ھو:

   ال ینطبق 
 (في حالة تعدیل التھمة)

قة. وأتنازل عن  لقد تلقیت نسخة من المعلومات المعدلة، بما في ذلك الحد األدنى والحد األقصى للعقوبات الممكنة للتھمة (التھم) الواردة في ھذه الوثی 
 والعقوبات، باإلضافة إلى الحقوق األخرى المرتبطة بجلسة االستماع ھذه. الحق في عقد جلسة استماع، حیث ستتلى علّي فیھا التھمة (التھم) 

 أفھم أن المحكمة قد تأمر بالتعویض للضحیة، إن وجدت. 

 أفھم أنھ من أجل إثبات التھمة الموجھة إلّي، فإنھ یجب على الوالیة إثبات األسس الرئیسیة التالیة إثباتًا ال یدع مجاالً للشك: 
 
 
 
 
 

أن لدي الحق في أن یمثّلني محاٍم على نفقتي الخاصة، وإذا لم أستطع تحمل تكالیف توكیل محاٍم، فإنھ سیتم توكیل محاٍم من أجلي أفھم 
 على نفقة الوالیة.

 ال یمثلني محاٍم وال أرغب في أن یمثلني محاٍم. □

 ____________________________. أنا راٍض عن مشورة محاميَّ وتمثیلھ لي. یمثلني محاٍم اسمھ  □

ب في أفھم أنني أتمتع ببعض الحقوق الدستوریة والقانونیة بصفتي مدعى علیھ في قضیة جنائیة. أفھم أنھ یحق لي االستمرار في الدفع بعدم الذن
ذنب إثباتًا ال یدع مجاالً للشك. أفھم أنھ من خالل اإلقرار بالذنب أو عدم الجدال، فأنا  الجریمة المذكورة أعاله، وأن الوالیة تتحمل عبء إثبات أنني م

 أتخلى عن الحقوق التالیة، وأن المحكمة قد تفرض نفس العقوبة التي كانت ستفرضھا لو كنت قد واصلت الدفع بأنني لست مذنبًا، ومثلت أمام
 المحكمة، وتمت إدانتي من ِقبل ھیئة المحلفین:

 حق في المحاكمة أمام ھیئة المحلفین؛ال .أ
 الحق في استجواب أي شاھد یشھد ضدي؛  .ب
 الحق في تقدیم األدلة وإحضار الشھود لي إلى المحكمة على نفقة الوالیة؛ .ت
 الحق في التزام الصمت بشأن الجریمة المنسوبة إلّي؛ .ث
 الحق في االستئناف. .ج
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إجباري على اإلقرار بالذنب أو عدم الجدال. فقد أقررت بالذنب أو آثرت عدم الجدال بمحض لم یھددني أي شخص أو یستخدم القوة ضدي لمحاولة  
على   إرادتي وبحریة وطواعیةً. لم یقطع لي أي شخص أي وعود من قِبل الوالیة باستثناء تلك الواردة في إشعار اتفاقیة اإلقرار المرفق. أوافق

 دة خطیة مؤیدة بیمین للسبب المحتمل، وأوافق على صحة الحقائق التالیة: وجود أساس واقعي إلقراري بالذنب، مدعوًما بإفا

 
 
 
 
 

 
ن خالل  أفھم أنھ من خالل اإلقرار بالذنب، فأنا أعترف بأنني ارتكبت األجزاء األساسیة من الجریمة (الجرائم) التي تم اتھامي بھا. أفھم أنھ م 

أنكر أنني ارتكبت األجزاء األساسیة من التھمة (التھم). أفھم أیًضا أن اإلقرار بالذنب أو عدم الجدال النتھاك  اإلقرار بالذنب أو عدم الجدال، فأنا ال 
أفھم أن اإلقرار بالذنب  تعلیق رخصتي أو امتیاز تشغیل سیارة في والیة فیرمونت. من قوانین فیرمونت المشروحة قد یؤدي إلى 23أحكام الباب 

ھ بعض العواقب غیر المباشرة. لقد راجعت إشعار العواقب غیر المباشرة المحتملة لإلدانة على الجانب اآلخر من اتفاقیة أو عدم الجدال قد تكون ل
أفھم أیًضا أنھ إذا لم أكن مواطنًا أمریكیًا، فقد یكون الترحیل أو الحرمان من الجنسیة األمریكیة أو رفض العودة إلى الوالیات    اإلقرار المرفقة.

 ن عواقب اإلقرار بالذنب أو عدم الجدال. المتحدة م

 عدم الجدال عن التھمة (التھم) المذكورة أعاله.      بالذنب    أطلب بموجب ھذا من عدالة المحكمة قبول إقراري
 بتقدیم 

و تقدیم أي معلومات ذات صلة  وال أرغب في اإلدالء ببیان نیابة عني أ V.R.Cr.P .32ھذا الطلب، فإنني أتنازل عن حقوقي القانونیة وفقًا للمادة 
 بالحكم أو أن یتحدث محامّي نیابةً عني. لم یكن ھناك تقریر تحقیق قبل الحكم في قضیتي.

   أطلب بموجب ھذا من عدالة المحكمة قبول إقراري بالتھمة (التھم) المذكورة أعاله وفرض مبلغ __________ دوالر أمریكي غرامات
ھذا المبلغ. أفھم أنھ إذا لم أدفع ھذا المبلغ بالكامل، فسیتم إحالة أي رصید متبقي إلى التحصیالت. أُرفق مبلغ ورسوم إضافیة، وأوافق على دفع 

ا _____________ دوالًرا أمریكیًا في صورة شیك أو حوالة بریدیة مستحقة الدفع إلى المحكمة العلیا في فیرمونت لدفع الغرامة التي فرضتھ
 رسوم اإلضافیة اإللزامیة المعمول بھا لدى المحكمةالمحكمة، باإلضافة إلى ال

   أطلب بموجب ھذا من عدالة المحكمة قبول إقراري بالتھمة (التھم) المذكورة أعاله وإصدار حكم بالسجن لمدة تتراوح من
________________ إلى _______________ یوًما لتقدیمھ كإجازة من العمل معتمدة مسبقًا. وأعلم أن عدم إكمال ھذه العقوبة بصفة 

إلى قضاء مدة عقوبتي في السجن. أفھم أن المحكمة ستفرض أیًضا رسوًما إضافیة إلزامیة للمحكمة عن كل  موظف معتمد ُمسبقًا قد یؤدي بي  
صباًحا      تھمة أقررت بالذنب عنھا أو آثرت عدم الجدال. أوافق على إبالغ المراقبة واإلفراج المشروط في موعد أقصاه ___________  

  ھذه العقوبة.مساًء بتاریخ _______________ لجدولة 

   أطلب بموجب ھذا من عدالة المحكمة قبول إقراري بالتھمة (التھم) المذكورة أعاله وإصدار أمر بوضعي تحت المراقبة مع فرض العقوبة
(العقوبات) المنصوص علیھا في إشعار اتفاقیة اإلقرار المرفق وأمر الوضع تحت المراقبة المرفق. لقد راجعت جمیع معاییر الوضع تحت  

المراقبة والشروط الخاصة المعمول بھا وأوافق على تلك الشروط بموجب توقیعي على تلك الوثیقة. أفھم أن المحكمة ستفرض أیًضا رسوًما  
إضافیة إلزامیة للمحكمة عن كل تھمة أقررت بالذنب عنھا أو آثرت عدم الجدال. أفھم أنھ خالل فترة وضعي تحت المراقبة، إذا لم ألتزم 

والشروط الخاصة المعمول بھا، فقد تفرض المحكمة عقوبة تصل إلى العقوبة األساسیة الموضحة في إشعار اتفاقیة اإلقرار المرفق بالمعاییر 
 صباًحا     وأمر الوضع تحت المراقبة المرفق. أوافق على إبالغ المراقبة واإلفراج المشروط في موعد أقصاه __________

 ______________ لمقابلة ضابط المراقبة المسؤول عني.مساًء بتاریخ _ 
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  أطلب بموجب ھذا من عدالة المحكمة قبول إقراري بالتھمة (التھم) المذكورة أعاله وتأجیل العقوبة لمدة ________________ شھًرا/سنة
رفق وأمر الوضع تحت المراقبة  وإصدار أمر مؤجل بوضعي تحت المراقبة مع فرض العقوبة المنصوص علیھا في إشعار اتفاقیة اإلقرار الم

المؤجل المرفق. لقد راجعت جمیع معاییر الوضع تحت المراقبة والشروط الخاصة المعمول بھا وأوافق على تلك الشروط بموجب توقیعي على 
عقوبة تصل إلى الحد األقصى   تلك الوثیقة. أفھم أنھ خالل فترة عقوبتي المؤجلة، إذا لم ألتزم بشروط ھذه االتفاقیة، فإنھ یحق للمحكمة أن تفرض

راقبة  للعقوبة الموضحة أعاله وأي عقوبة (عقوبات) دنیا إلزامیة واجبة التطبیق باإلضافة إلى الرسوم اإلضافیة للمحكمة. أوافق على إبالغ الم
المراقبة المسؤول مساًء بتاریخ _______________ لمقابلة ضابط  صباًحا    واإلفراج المشروط في موعد أقصاه ____________

 عني.

 أطلب من عدالة المحكمة قبول إقراري الخطي ألن المثول شخصیًا أمام المحكمة سیسبب لي المصاعب التالیة: 
 
 
 
 

   التاریخ 
   
 توقیع المدعى علیھ  
   

 توقیع الوصي المخصص لمباشرة القضیة 
 عاًما) 18(إذا كان المدعى علیھ أقل من 

 الدفاع توقیع محامي  

 من قوانین والیة فیرمونت المشروحة، فإن والیة فیرمونت تقر ما یلي: 13من الباب  5321توافق الوالیة على إقرار التنازل، ووفقًا للقسم 
 .ال توجد ضحیة 
  للتعبیر بشكل معقول عن آرائھ فیما یتعلق  تم تسلیم الضحیة (الضحایا) إشعاًرا مسبقًا بتغییر المدعى علیھ لدفوعاتھ وحقھ في المثول شخصیًا

بالجریمة والشخص الُمدان والحاجة إلى التعویض. لم یمثُل الضحیة (الضحایا) ولم یعرب عن رأیھ، سواء شفھیًا أو كتابیًا، فیما یتعلق 
 بالعقوبة أو التأجیل المقترح إلصدار الحكم. 

   التاریخ 
   
 توقیع محامي الوالیة  

 األمر 
   أجد أن الحضور الشخصي للمدعى علیھ من شأنھ أن یتسبب في مشقة تفوق أي میزة، وأوافق بموجب ھذا على إقرار المدعى علیھ بالتھم

المذكورة أعاله، حیث یتضح أنھ طوعي وُمعتمد على معرفة وفھم لعواقبھ بعد التنازل المستنیر عن الحقوق الدستوریة. یستند اإلقرار إلى  
 حكم بأن المدعى علیھ مذنبًا وأصدر حكًما باإلدانة.أساس واقعي. أ

 .أنا ال أقبل التماس المدعى علیھ بالتنازل فیما یتعلق بالتھمة (التھم) المذكورة أعاله 

   التاریخ 
   
 توقیع القاضي   
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