
 .دیکن لیچگونھ آن را تکم و ستیدھد کھ اقرارنامھ چ یم حیتوض ویدیو نیا

 

 ست؟یچ اقرارنامھ

 

 .کند یمشخص م د،یدان یرا کھ شما م یقیحقا کھ است یرسم یکتب ھیاظھار کینامھ  اقرار

 

 .است حیارائھ شده صح اطالعات کھ دییگو یبموجب آن م کھ بدون سوگند امضا شود شھادت ایتحت سوگند  دیبا اقرارنامھ

 

 .کند تیاز مورد پرونده شما حما تا دھد یم لیاز شواھد را تشک یتان بخش اقرارنامھ

 

 .بپرسد یدادرس جلسھ یدر ط اتیمحتو نیا درباره یاز شما سواالت یدگیجلسھ رس یط تا اجازه را خواھد داشت نیمقابل ا طرف

 

 کنم؟ لیاقرارنامھ ام را تکم چگونھ

 

 نتیاز آن را پر یسپس نسخھ ا و دیکن لیاست، تکم ایکتوریو یدادگاه عال تیوب سا در را کھ یفرم اقرارنامھ ا دیتوان یم شما
 .دیکن

 

 .دیکن لیرا تکم آن یارسال کند تا دست تانیبرا را یخال اقرارنامھ تواند یدفتر دادگاه م ای

 

 .شده کوتاه ھستند یشماره گذار یھا ھیاظھار یسر کی یھا حاو اقرارنامھ

 

بھ مورد  مربوط را یقتیحق دیبا ھیھر اظھار و خیتار بیترت بھ د،یایب یقبل ھیادامھ اظھار در یمنطق یبیبا ترت دیبا ھیاظھار ھر
 .کند انیپرونده ب

 

 .شما را دنبال کند داستان تواند بھ خواننده کمک کند یم در اقرارنامھ نیاز عناو استفاده

 

 د،یشو یم ییاقرارنامھ خود بازجو درباره یھمان گونھ کھ وقت بھ .دیروزمره استفاده کن معمول مھ تان از زباننوشتن اقرارنا در
 .کرد دیخواھ صحبت

 



 اقرارنامھ ام بگنجانم؟ در دیرا با یاطالعات چھ

 

 

 .دیرا آغاز کن اقرارنامھ و شغل تان آدرس نام کامل تان، انیب با

 

 .دیکن یم میرا تنظ اقرارنامھ لیکھ بھ چھ دل دیبدھ حیتوض ،یپاراگراف بعد در

 

 د؟یخودتان ارائھ داده ا کھ است یاز درخواست تیدر حما ای مقابل ارائھ داده است طرف است کھ یدر جواب بھ مورد ایآ

 

در  چگونھ نکھیا مثال د،یمورد را ارائھ بدھ نھیشیپ از یمختصر اتیجزئ دیتوان یم بھ مورد پرونده تان مربوط است، اگر
 .دیمشارکت دار یدادخواھ

 

 .دیدیشن ای دیگفت د،یدید د،یآنچھ انجام داد مانند د،یکن میمربوط بھ مورد پرونده خود را تنظ قیحقا سپس،

 

 .حاضر بودند یچھ افراد نکھیا و دیکجا اتفاق افتادند، مشخص کن و در چھ زمان عیوقا نکھیھا را در مورد ا خیتار

 

 .دیآن صادق باش درباره د،یآور یآن را بھ خاطر نم ای د،یستیمطمئن ن یزیدرباره چ اگر

 

 اقرارنامھ ام قرار بدھم؟ در دیرا نبا یاطالعات چھ

 

 .دیکن زیمرتبط بھ مورد خود پرھ ریغ وسوسھ افزودن اطالعات از

 

 .دیشود را، در آن نگنجان یم گرفتھ مطرح شده در اقرارنامھ بکار قیدر مورد حقا چگونھ در ارتباط با آنکھ قانون یلیدال

 

 یدادرس جلسھر شوند را د یم دهینام "submissions" ایھا  اظھارنامھ کھ یحقوق لیدال کھ داشت دیفرصت را خواھ نیا شما
 .دیمورد پرونده تان مطرح کن

 

 اتفاق افتاده دیکن یبھ اشتراک نگذاشتن آنچھ فکر م ای نگنجاندن نظرتان قیطر از گونھ احساسات درباره اختالف نظر را ھر
 .دیکنار بگذار است،



 انیکجا و در چھ زمان، ب ،یچھ فرد توسط گفتھ شده، دیدان یآنچھ را کھ م تنھا د،یکن یم فیمکالمات را توص یوقت مثال، یبرا
 .دیکن

 

 .باشد یمجاز نم معموال شود، یم دهینام یشھادت سماع کھ بھ شما گفتھ است، یگریکھ فرد د یاطالعات

 

 .کھ بر اساس باور شماست دییبگو دیبا د،یآن دار انیبھ ب ازین دیکن یاگر فکر م اما

 

 .دیکن اجتناب د،یطرف مقابل قبال بھ دادگاه ارائھ داده ا ای کھ شما یاطالعات از گنجاندن دیبا

 

 ...دیباش آگاه

 

برداشتھ  ای حذف آن مطلب کھ است طرف مقابل درخواست بدھد ممکن د،یھ بگذارنامربوط را در اقرارنام ای مطالب نامناسب اگر
 .شود

 

 است دادگاه بھ شما حکم کند ممکن اقرارنامھ شما را حذف کند، یتمام ای یبخش شود موفق طرف مقابل در درخواست خود اگر
 .دیارائھ درخواست بھ دادگاه پرداخت کن یبرا آنھا را یقانون یھا نھیھز

 

 .دیاقرارنامھ مطرح کن کی در نادرست را یا ھیآگاھانھ اظھار کھ است یجد یجرم نیا

 

 .دیکن افتیقابل توجھ در یمجازات کھ شود نیتواند منجر بھ ا یکار م نیا

 

ھا و  نامھ ،یبانک یصورتحساب ھا مانند یشده مربوط بھ اقرارنامھ، مدارک میتسل مدارک شده مربوط بھ اقرارنامھ میتسل مدارک
 .کنند یم تیحما کھ در اقرارنامھ مطرح شده اند، یاظھارات انواع شواھد ھستند کھ از ریسا ای ملک شیتفت یحکم ھا

 

 .شوند یداشتھ م نگھ مورد پرونده در دادگاه مطرح است، کھیزمان تا شده ھمراه با اقرارنامھ، میتسل مدارک

 

 .دیکن یشده را نام گذار میتسل از مدارک کیھر  دیبا شما

 

 .مناسب است یروش، یدر پ یپ بیشماره ترت کیبعد  و تان، یاز حروف اول نام و نام خانوادگ استفاده



 

 .دیکن یم ینامگذار رهیو غBD1 ،BD2 ، BD3 تان را مدارک ست ا BD تان یمثال، اگر حروف اول نام و نام خانوادگ یبرا

 

 :دیسینو یم اقرارنامھ تان، در شده خود میاز مدارک تسل یکیاشاره کردن بھ  یبرا

 

 .کنم یاشاره م BD1بھ مدرک من

“I refer to exhibit BD1" 

 

شناختھ  Certificate Identifying Exhibit Form 43A بھ نام کھ داشتھ باشد یبرگھ پوشش کی دیشده با میمدرک تسل ھر
 .شود یشده را شامل م مینام مدرک تسل و شودیم

 

 .موجود است یدر دفتر اصل ای یدادگاه عال تیسا وب فرم در نیا

 

 کنم؟ یچھ کار م بعد است، دهیرس انیاقرارنامھ ام بھ پا میتنظ

 .دیآن را چک کن یبھ دقت،صحت و درست و دیآن مراجعھ کن بھ اقرارنامھ تان، لیاز تکم پس

 

 .شود دییمجاز تا یفرد شما توسط یامضا و توسط شما امضا شود دیبا اقرارنامھ د،یبود یاز آنکھ از متن آن راض پس

 

 .باالتر ای گروھبان با درجھ سیافسر پل ای دادگاه بخش یمدافع، قاض لیوک ل،یوک کیمثال:  یبرا

 

 بھ طرف مقابل ارائھ ینسخھ برا کی و سوابق خود داشتھ یبرا را از آن یینسخھ ھا دیبا اقرارنامھ تان، دنیرس از بھ امضا پس
 .دیکن حاضر تان یدادخواھ نیطرف ای

 

 .دیدھ لیشده خود را بھ دادگاه تحو میمدارک تسل و امضا شده اقرارنامھ اصل دیبا شما

 

 .شما متفاوت باشد یدادخواھ تواند بستھ بھ یکار م نیا روند

 

 .دیریبا دفتر دادگاه تماس بگ ایما مراجعھ کرده  تیبھ وب سا لطفا د،یدادگاه دار یمورد روندھا در یشتریبھ اطالعات ب ازین اگر


