
 .وكیف یمكنك إكمال واحدة منھا یشرح ھذا الفیدیو ما ھي اإلفادة الخطیة المشفوعة بالیمین

 ما ھي اإلفادة الخطیة المشفوعة بالیمین؟

حیث  یجب توقیعھا تحت القسم أو اإلفادة، .الحقائق المعروفة لكتحّدد  ھي إقرار رسمي مكتوب، اإلفادة الخطیة المشفوعة بالیمین
 .تقول فیھا أن المعلومات صحیحة

حول  بطرح األسئلة علیك سُیسمح للطرف اآلخر .لدعم قضیتك بالیمین جزًء من األدلة سوف تشّكل اإلفادة الخطیة المشفوعة
 .محتویاتھا خالل جلسة االستماع

 طیة المشفوعة بالیمین؟الخ كیف أقوم بإكمال اإلفادة

 .اعة نسخة عنھاثم قم بطب عبر الموقع اإللكتروني للمحكمة العلیا في فیكتوریا الخطیة المشفوعة بالیمین یمكنك إكمال إستمارة اإلفادة

  .لكي ُتكملھا بالید إفادة خطیة مشفوعة بالیمین فارغة أو یستطیع مكتب التسجیل إرسال

اإلقرار  یجب أن یلي كل إقرار بوضوح .من اإلقرارات القصیرة والمرقّمة عة بالیمین على مجموعةتحتوي اإلفادات الخطیة المشفو
 .ذات صلة بالقضیة ویجب أن یحّدد كل إقرار واقعة ویجب ترتیبھ حسب التاریخ، الذي سبقھ،

اكتب اإلفادة الخطیة باستخدام اللغة  .تكیمكن أن یساعد القارئ على متابعة قص استخدام العناوین في اإلفادة الخطیة المشفوعة بالیمین
 .بشأن إفادتك الخطیة المشفوعة بالیمین عندما یتم استجوابك وبنفس الطریقة التي ستتحدث بھا .حیاتك الیومیة التي تستخدمھا في

 في إفادتي الخطیة المشفوعة بالیمین؟ ما ھي المعلومات التي یجب أن أذكُرھا

 .وعنوانك ومھَنُتك ذكر اسمك بالكامل،من خالل  ابدأ إفادتك الخطیة

 .اشرح سبب إعدادك لإلفادة الخطیة في الفقرة التالیة،

 أو لدعم طلب قّدمتھ؟ قّدمھ الطرف اآلخر ھل ھي للرّد على شيء

ف أصبحت كی على سبیل المثال الُمختصرة عن المعلومات األساسیة، یمكنك تقدیم بعض التفاصیل إذا كان ذلك لھ صلة بقضیتك،
 .طرفاً في الدعوى

 .أو شاھدتھ، أو قلتھ أو سمعتھ مثالً ما فعلتھ، حّدد الحقائق عن قضیتك، وبعد ذلك،

فكن  أو إذا كنت ال تتذكر، إذا لم تكن متأكداً من شيء ما .ومن كان حاضراً  ومكان حدوثھا حّدد التواریخ التي حدثت فیھا األشیاء،
 .صادقاً بھذا الشأن

 في إفادتي الخطیة؟ یجب أال أذكرھاما ھي المعلومات التي 

الواردة في  كیفیة تطبیق القانون على الحقائق ال تشمل المرافعات حول .ال صلة لھا بقضیتك تجّنب الرغبة في تضمین معلومات
 .إفادتك الخطیة

 .في جلسة االستماع لقضیتك ،"تسمى "العرائض لتقدیم المرافعات القانونیة، ستتوفر لك الفرصة

عند  على سبیل المثال، .أو مشاركة ما تعتقد أنھ قد حدث من خالل عدم تضمین رأیك اطف تشعر بھا حول نزاعك جانباً ضع أي عو
 .ومن قالھ، والمكان والزمان اذكر فقط ما تعرفھ بأنھ قد تم قولھ، وصف المحادثات،

ولكن إذا كنت تعتقد أنك  .غیر مسموح بھا عادة والتي ُتدعى شھادة بما ُسمع من الغیر، المعلومات التي أخبرَك بھا شخص آخر،
قدمتھا أنت أو الطرف اآلخر في  المعلومات التي یجب تجّنب تضمین .یجب أن تذكر أنھا مبنیة على رأیك بحاجة إلى تضمینھا،

 .إلى المحكمة السابق

ذف طلباً لح قد یقّدم الطرف اآلخر لیمین،خطیة مشفوعة با أو لیس لھا صلة في إفادة إذا قمت بتضمین مواد غیر مالئمة ...كن حذراً 
 قد تطلب المحكمة منك دفع لحذف جزء من إفادتك الخطیة أو كلّھا، في تقدیم طلب إذا نجح الطرف اآلخر .أو إزالتھا تلك المادة

 .التي دفعھا عند تقدیم ھذا الطلب تكالیفھ القانونیة

 .على عقوبة كبیرة ھذا یمكن أن یؤدي إلى حصولك .في إفادتك الخطیة اً إذا قمت باإلدالء بإقرار كاذب عمد ُتعتبر جریمة جدّیة



 .الخطیة المشفوعة بالیمین مستندات قانونیة لدعم اإلفادة

ن أو أشكال أخرى م والرسائل والبحث عن العقارات ھي وثائق مثل البیانات المصرفیة، المستندات القانونیة لدعم اإلفادة الخطیة
  .الواردة في اإلفادة الخطیة قراراتالتي تدعم اإل األدلة،

 .بینما تبقى القضیة في المحاكم یتم االحتفاظ بالمستندات القانونیة مع اإلفادة الخطیة

 .ستحتاج إلى تسمیة كل واحدة من مستنداتك القانونیة

األولى  المثال، إذا كانت األحرفعلى سبیل  .ومن ثم رقم متسلسل ھو طریقة جّیدة إن استخدام االحرف األولى من إسمك وكنیتك
 .وھلم جراً   BD3و ،BD2، وBD1 یمكنك تسمیة مستنداتك القانونیة، BD إلسمك وكنیتك ھي

 ."BD1 أشیُر إلى مستند" :ستكتب في شھادتك الخطیة، لإلشارة إلى أحد مستنداتك

 .والتي تتضّمن اسم المستند القانوني Form 43A ُتعرف باسم شھادة تحدید المستند القانوني یجب أن یكون لكل مستند صفحة غالف

  .أو من مكتب التسجیل الرئیسي على موقع المحكمة العلیا اإللكتروني ھذه متوفرة

 ماذا أفعل بعد ذلك؟ لقد انتھیُت من كتابة إفادتي الخطیة،

 .وتحقّق بعنایة من دقّتھا بعد إكمالھا راجع إفادتك الخطیة

 .على توقیعك لھا ویجب أن یشھد شخص مفّوض یجب أن توقّع على اإلفادة الخطیة ویاتھا،بمجرد أن تكون راضیاً عن محت

 .أو ضابط شرطة برتبة رقیب أو أعلى أو محاٍم في المحكمة العلیا، أو كاتب العدل على سبیل المثال: محاٍم،

ن أو األطراف اآلخری مھا للطرف اآلخرونسخة لتقدی یجب علیك أخذ ُنسخ لسجالتك الخاصة وبمجرد التوقیع على شھادتك الخطیة،
 .في قضیتك

 .إعتماداً على قضیتك تختلف عملیة القیام بذلك .ومستنداتك القانونیة للمحكمة یجب علیك تقدیم إفادتك الخطیة األصلیة الموقّعة

 .االتصال بمكتب التسجیلیرجى زیارة موقعنا اإللكتروني أو  حول إجراءات المحكمة، إذا كنت بحاجة إلى المزید من المعلومات

 


