
 

 این ویدئو توضیح می دھد کھ "دادخواست" چیست و چگونھ "دادخواست" را تکمیل کنید.

  

 دادخواست چیست؟

 کھ مورد پرونده را در دادگاه آغاز می کند. دادخواست سندی است کھ توسط مدعی تنظیم می شود، یعنی، فرد یا شرکتی

 

 دادخواست معموالً ضمیمھ یک "قرار" است یا در غیر این صورت می تواند طی جریان دادخواھی الزم باشد.

 دادخواست ماھیت و علت دادخواھی، و خواستھ دعوی در دادخواھی را بیان می کند.

 

 چگونھ باید دادخواست خود را تکمیل کنم؟

 

 ه از عناوین می تواند بھ خواننده کمک کند دادخواھی شما را درک کند.استفاد

 

 شما باید ھر پاراگراف از دادخواست خود را شماره گذاری کنید.

 انجام این کار، ارجاع بھ نکتھ ای خاص را برای شما، مدعی علیھ و قاضی ساده تر می کند.

 

 ف قبلی آمده و بھ ترتیب تاریخ باشد.ھر پاراگراف باید با ترتیبی منطقی در ادامھ پاراگرا

 

 دادخواست خود را بھ زبان معمول روزمره بنویسید.

 چھ نوع اطالعاتی را باید در دادخواست خود بگنجانم؟

 دادخواست باید با تعیین ھویت طرفین مورد اختالف نظر و نسبت آنھا با یکدیگر، آغاز شود. -
 تمامی حقایق مرتبط بھ پیشینھ را درج کنید. -
توضیح دھید کھ مدعی علیھ، در مطابقت با قانون، چگونھ و بھ چھ روش باعث بی عدالتی نسبت بھ شما شده است. این  -

 مبنای حقوقی دادخواھی شما است.  
 حقایق اصلی کھ از دادخواھی حمایت می کنند را بیان کنید. -
 کند، خاتمھ دھید. دادخواست را با اظھاریھ ھایی واضح از احکامی کھ می خواھید دادگاه صادر -

 

 چھ اطالعاتی را نباید در دادخواست خود قرار بدھم؟

 دادخواست خود را بھ مواردی محدود کنید کھ مرتبط با مورد پرونده تان می باشند.

، تا حقایق اصلی را کھ در دادخواست تان بھ آنھا اشاره شده است شواھد در جلسھ دادرسی ارائھ می شوند - شواھد را نگنجانید
 ثابت کنند.

 

 

 



 دعاوی مفصل در مورد اینکھ قانون چگونھ در ارتباط با مورد شما صادق است، را درج نکنید.

 

در  نامیده می شوند، "submissions"، کھ اظھارنامھ ھا یا را شما ممکن است فرصتی داشتھ باشید تا دعاوی حقوقی خود
 جلسھ رسیدگی مطرح کنید.

 

ن را با نگنجاندن نظرتان یا بھ اشتراک نگذاشتن آنچھ فکر می کنید اتفاق افتاده است، کنار احساسات در مورد اختالف نظرتا
 بگذارید. بھ حقایق بسنده کنید.

 آگاه باشید...

طرف مقابل ممکن است درخواست بدھد کھ آن مطلب حذف یا  اگر مطالب نامناسب یا نامرتبط را در دادخواست بگذارید،
 برداشتھ شود.

 

ممکن است دادگاه بھ شما حکم  مقابل در درخواست خود موفق شود تا بخشی یا تمامی دادخواھی شما را حذف کند،اگر طرف 
 کند ھزینھ ھای قانونی آنھا را برای ارائھ آن درخواست، پرداخت کنید.

 

ھ ھای قانونی ھمچنان حتی اگر درخواست شما برای معافیت از پرداخت ھزینھ در دادخواھی موفقیت آمیز بوده باشد، این ھزین
 قابل پرداخت می باشند.

 

 نوشتن دادخواستم بھ پایان رسیده است، حال چھ کاری باید انجام بدھم؟

 ثبت کنید. RedCrestشما باید سند را در 

 

 شما را از طریق ایمیل مطلع خواھد کرد RedCrest ھرگاه دادخواست شما پذیرفتھ شود،

 

 ن معنی نیست کھ قضاوتی بھ نفع شما صورت گرفتھ است.لطفاً توجھ داشتھ باشید، این بدی

 

 اقداماتی بیشتر باید انجام شوند تا در ارتباط با مورد پرونده شما تصمیم گیری شود.

 

 دانلود کنید Redcrestدادخواست را از  نسخھ مھر شده

 

 و این نسخھ مھر شده را بھ مدعی علیھ یا مدعیان علیھ تحویل دھید.

 

طیفی از راھنماھا را منتشر می کند تا بھ دادخواھان بدون وکیل کمک کند از عھده تمامی مراحل مرتبط با اقامھ دادگاه عالی 
 دادخواھی برآیند. این راھنماھا را می توان در بخش "نمایندگی خود" در وب سایت دادگاه پیدا کرد.

 

 فاً بھ وب سایت ما مراجعھ کنید یا با دفتر ما تماس بگیرید.لط ،چنانچھ نیاز بھ اطالعات بیشتری در مورد روندھای دادگاه دارید


