
 

 
 

 بیان للحقوق وإجراءات المحكمة
 

 اإلجراء:
وإفادتك بحقوقك الدستوریة،  لقد ُحِدّد لك موعد لتمثُل أمام المحكمة الیوم ألنك متھم بارتكاب جریمة.  ویتمثل الغرض من مثولك أمام المحكمة في إبالغك بالتھمة،  

 وتسجیل دفاعك سواء أكنت ُمدانًا أم غیَر ُمداٍن. 
یوًما من تاریخ مثولك أمام المحكمة.  وفي حال كنت في الحبس، ستُحدَّد جلسة  90ُمداٍن، فستُحدَّد جلسة لمحاكمتك خالل  غیردیمك لدفاع بأنك وفي حال تق 

 یوًما من تاریخ مثولك أمام المحكمة. 60لمحاكمتك خالل 
ى المحكمة أن تعتبر أنك ُمداٌن.  وستُمنح فرصة لتقدیم إفادتك بشأن دعواك قبل  ، فإنك تتنازل عن حقك في المحاكمة ویجب علمدانٌ وفي حال تقدیمك لدفاع بأنك  

 الحكم علیك.  وستحكم المحكمة علیك بعد ذلك وال یجوز الطعن على الحكم الصادر أمام أي محكمة ذات درجة أعلى.   
مة بعد تعھدك بالمثول للمحاكمة.  وفي حال وافقت المحكمة على طلبك، وفي حال كنت في الحبس وقت مثولك أمام المحكمة، فیجوز لك أن تطلب أن تُخرجك المحك 

بك بالخروج بعد تعھدك یتعین علیك االمتثال ألي شروط تحددھا المحكمة، ویشمل ذلك أي مثول آخر في المستقبل أمام المحكمة.  وفي حال لم توافق المحكمة على طل
اد مبلغ الكفالة.  وفي حال عدم مثولك للمحاكمة أو عدم حضورك للجلسات األخرى، سیؤدي ذلك إلى مصادرة تلك الكفالة بالمثول، فیتعین سداد كفالة وسیتم إخراجك بعد سد

 وسیصدر أمر بالقبض علیك.
ًغا وفي حال لم تكن مواطنًا من الوالیات المتحدة، فإن إقرارك باإلدانة بارتكابك مخالفة تستوجب العقوبة كجریمة بموجب قانون الوالیة أو  القانون المحلي للمدینة، یعتبر مسِوّ

 للترحیل واالستبعاد من دخول الوالیات المتحدة أو سحب الجنسیة بموجب قوانین الوالیات المتحدة.
 

 الحقوق الدستوریة: 
 تمنحك دساتیر الوالیات المتحدة ووالیة واشنطن الحقوق التالیة:

 
 بما ال یدع مجاًال للشك. یجب أن تثبت المدینة التھمة ضدك  افتراض البراءة.  .1

 
ویجوز لك في جمیع الدعاوى أن تعین محامیًا حسبما یقع علیھ اختیارك لتمثیلك.  وفي حال لم تكن لدیك القدرة على تعیین محاٍم، وكنت  تمثیلك من خالل محاٍم.  .2

ولة.  ولدیك الحق في أن یكون لك محاٍم یحضر في أي وقت  متھًما بارتكاب جریمة تستوجب الحبس، ستنظر المحكمة في تعیین محاٍم لتمثیلك على نفقة الد
 تُستَجوُب فیھ، أو في أي مثول أمام المحكمة. 

 
ویجوز لك أن ترفض تقدیم أي إقرار بخصوص دعواك إلى أي سلطة محاكمة، أو الشرطة، أو ھذه المحكمة.  وفي حال اخترت تقدیم إقرار، فإنھ    أن تظل صامتًا. .3

 ك. م ضدك في المحاكمة.  ویجوز لك أیًضا أن ترفض اإلدالء بشھادتك في المحكمة، وفي حال عدم إدالئك بالشھادة، فلن یُعتبر ذلك إثباتًا ضدمن الممكن أن یُستخد
 

نة من ستة أشخاص.  وفي حال  مام ھیئة ُمحلَّفین.  أ .4 لم تكن ترغب في محاكمتك في حال دفعت بأنك "غیر ُمداٍن"، ستُحدَّد جلسة لمحاكمتك أمام ھیئة ُمحلَّفین مكوَّ
 حلَّفین. أمام ھیئة ُمحلَّفین، فیجوز لك التنازل عن حقك في المحاكمة أمام ھیئة ُمحلَّفین وأن تُحدَّد جلسة لمحاكمتك أمام قاٍض دون ھیئة المُ 

 
 قرأُت وفھمُت حقوقي.
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