ዲካብ ካውንቲ ውስጥ የስተት ፍርድ ቤት
የጆርጂያ ግዛት
(ውች) ተከሳሽ

_______________________________________________ የክስ ቁጥር________________________________
ክስ(ክሶች)__________________________________

( ተሻሽሏል)

ተከሳሽ በሌለበት ልመና ሲገባ ያለው መዝገብ
በግለ ፍርድ ቤት መቀረብ ስለማልችል ዳኛ ፊት የመቅረብ መብትን ትቸለው። በተጨማሪም በዳኞችህ ወይም የዳኞችህ
ችሎት ፊት ለመቅረብ የተሰጠኝን የ6ኛ ማሳሰቢያ መብተን ትቼ ጉዳየን በዚህ የይግባኝ መዝገብ ላይ ብቻ ተመርኩዞ
እንዲዳኝ እጠይቃለው።
በሃሰት ምስክርነትን ቅጣት መሰረት ተከሳሹ ማህላ ወይም ማረጋገጫ ይሰጣሉ።
_______ A. እኔ በእልኮል ወይም በአደንዛዥ እጽ ተጽኖ ስር እይደለሁም። እንዲሁም በኒም ላይ ምንም አይነት የዕዕምሮ
ወይም የአካል ክህሎች እልተሰቃየሁም
________B. የክሱ ቅጂ ደረሰኝ መቀበልን አመኛለሁ፡፡(እቀበላለሁ) እና በክሱ ውስጥ የተገለጸውን ክስ (ሶች) ተረድችለሁ።
________C. ከዚህ በታች የተዘረዘሩቲን ተረድችዋለው።
__________ 1. እያንዳንዱ የበደል ወንጀል ከፊተኛ የ12 ወር እስራት የሚያስቀጣ ሲሆን ሪፖርት የሚደረግ ወይም ሪፖርት
የማይደረግ የአመክሮ ጊዜ ሆኖ ተጨማሪ ሁኔታዎችን ያዘለ እንደማህበረሰቡ አገልግሎት እና እስከ $100 የገንዘብ ቅጣት
ሆኖ፣ ከፍተኛ ና አስከፊ ተፈጥሮ ላላችው በደሎች $5000 ቅጣት ያስከፊላል። ፍርድ በቱም እያንዳዱን ወንጀል ከታች
በተከታይ እንዲፈጸም ሊያዝ ይችላል። ይህም ማለት አንዱ ቅጣት ካለቀ በኋላ ያለው ይቀጥላል።
___________2. የማንኛውም የመንግስት ክፍል ማንኛውንም የወንጀል ህግ ወይም የሙከራ ጊዜ ውሎችን የሚጥስ ከሆነ
ፍርድ ቤቱ የአመክሮ ጊዜዉን በሙሉ ወይም በከፊል እስር ቤት እንድቆይ ሊፈርድብኝ ይችላል።
___________3. እኔ በጠበቃ የመወከል መብት አለኝ እናም ጠበቃ ማግኘት ካልችልኩ የተወሰኑ የገቢ መመሪያዎችን ካሟላሁ
ወጪውን ችሎ እኔን የሚወክል ጠበካቃ ሊሰየም ይችላል።
___________4. ጠበቃ ለክሱ(ዎች) መከላከያዎችን ማቅረብ እና /ወይም ቅታቱን ለመካላከል ሊረዳ ይችላል።
___________5. ዝም ካልኩኝ ጥፋተኛ ያልሆነ ልመና ለኔ ዪገባል እናም ለዳኞች የፍርድ ሂደት ቀጠሮ ይያዝልኛል።
___________6. ጥፋተኛ መሆኔን ከገለጽኩና የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ ካልሆንኩ ከሀገር መባረርን ሊያስከትል ይችላል፡፡
(እባክዎን ፊርማዎን ያኑሩ)።
___________7. ዳኛው የቅጣት ውሳኔ በጠበቃው የቀረቡትን ምክሮች እንዲከትሉ አይገደዱም።
___________8. ፍርድ ቤቱ የይግባኝ ስምምነት ውድቅ ለማድረግ ካገደ፣ ጉዳዩ በይግባኝ ስምምነት ከተመለከተው ይልቅ
የጉዳዩ አፈጻፀም ለኔ ብዙ የማይመች ሊሆን ይችላል።
___________9. የቤት ውስጥ ብጥብጥ ክስ ለመጠየቅ ከጠየኩ በፈደራል ህግ መሰረት የጦር መሳሪያ ከመያዝ፣ ከመቀበል፣
ከማጓጓዝ እና ከመላክ የተከለከለ ነው።
___________10. የፍርድ ውሳኔውን ለመቃዎም ሁሉም የHABEAS CORPUS የግዘ ገደቡ 6ወር ከሆነባችው ከትራፊክ
ጉዳዮች በስተቀር ፍርዱን የመጨረስ ግድ ከሆነበት ከነ 1ዓመት ማክበር አለባችወ።
________D. የጥፋተኝነት ወይም ጥፋተኛ ነኝ ወይም ጥፋተኛ አይደለሁኝ ብየ አልታመንም ካልኩኝ (NOLO
CONENDERE) ልመና በመግባት ከዚህ በታች ያሉትን ተረዲችለው (እባክዎን በሚከተሉት 8 ነጥቦች ላይ ፊርማዎን
ያውሉ)።

___________1. የንጹህነት ግምት __________2. የጥፋተኛነቲን ሚክንያታዊ ማንነት እንዲያረጋግጥ መንግስት የማግኘት መብት
_______3. በፍርድ ችሎት ፊት እና ህዝባዊ የፍርድ ሂደት መብት _________ 4. በኔ ላይ ምስክሮችን የመቃወም መብት
________5. የምስክሮችህ ወረቀት መጥሪያ የማስረከብ መብት
_________6. ራሴ ላይ ጥፋተኛ ላለመሆን ወይም ላለመመስከር ወይም ማስረጃ ላለማቅረብ መብት ________7. የመመስከር
እና ሌላ ማስረጃዎችን የመስጠት መብት _________8. በሁሉም የፍርድ ሂደት ደረጃዎች አማካሪ የመርዳት መብት።
በፍርድ ቤት በተከሰስኩት____________________________________________________ ያቀረብኩትን _____________________________________
ልመና ለመቀበል መሰረት እንዳለው በነጻ እና በፈቃደኝነት አረጋግጣለሁ። ይህንንም ሳደርግ ማንም ተስፋዎችህ፣ ዛችዎች
ወይም ማበረታቻዎችህ አልተደረጉልኝም። በዚህም ተማጽኖ በመግባት ከዚህ በላይ በተጠቀሰው ክስ ውስጥ ሊኖር
የሚችል ልመና አለመንካትን ጨምሮ ማንኛውንም ጉድለቶችን እለካለው። እንደተገነዘብኩት፣ ጉዳዩን ለመዝጋት እቃቢ
ህጉ በ$_________________________ ገንዘብ ቅጣት፣ እንዲሁም ክሶችና የፍርድ ቤት ዎጭዎች እንዲቀጣ መደገፍ ነው ፡፡(
ለሎችህ ፍርድ ቤቱ ያስቀመጠልኝ ቅድመ ሁኔታዎች _____________________ እኔ በጠበቃ አልተወከልኩም ፣ጉዳዩን ራሱን
የወክለ ተክሳሽ (PRO SE) እቀጥላለሁ፡፡
በእኔ ላይ የቀረቡት ክሶች ምነነትና ልመናየ ምን እንደሆነ የምክር ጥቅም በነጻነት እና በፈቃዳኝነት እተዋለሁ፡፡ እና በዚህ
ልመና ሂደት ውስጥ እራስን ለመወከል እመርጣለሁ፡፡ በተጨማሪም በዚህ ሰነድ ላይ የኤሌትሮኒክስ ፊርማየ በእጅ ከተጻፈ
ፊርማ ጋር ተመሳሳይ ህጋዊ እና አስገዳጂ ውጤት እንደሚኖረው ተረድቻለሁ፡፡
በጠበቃ ________________________ ባር ቁጥር______________________ ስልክ ቁጥር ______________________ተወክያለው።
የተከሳሽ ፊርማ _____________________ ቀን____________________ የጠበቃ ፊርማ _____________________________ቀን_____
በተክኒካዊ ችግሮች ምክኒያት ከላይ መፈረም አልችልም። አጭር ፊርማዎች እዚህ ላይ የኤሌክትሮኒክ ፊርማየን
እንደማቀርብ ያመለክታሉ።
የተከሳሽ አድራሻ___________________________የተከሳሽ ስልክ ቁጥር___________________________ ኢሜል_________________________
አቃቢ ሕግ ________________________________

የተከሳሽ ጠበቃ __________________________

ቀን___________________________

ምሉ ስም ___________________________________

ምሉእስና/ስልክ ቁጥር _________________________________

ፍርድ ቤቱ ተከሳሽ የተከሰሰበትን ድርጊት ምንና ውጤት ተረድቶ ተከሳሽ በነጻነት እና በፈቃደኝነት ወደዚህ ልመና
በመግባት ይሀንን ልመና በመቀበል እውነተኛ መሰረት ተደንግጎዋል። ፍርድ ቤቱ ይህንን ___________________________________
ራሱን የወክለ ተክሳሽ (PRO SE) መሆኑን ወስነዋል። _______________________________የተወከለው ተከሳሽ የተከሳሽ የምክር
መብትን የተረዳ ሲሆን በዚህ ጉዳይ ላይ ተፈጻሚነት ካለው አውቆ በፈቃደኝነት እና በብልህነት ያኒን መብት ትቶዋል።
የተከሳሽ ልመና ተቀባይነት እንዲያገኝ ታዘዋል
ይህ_____________________

ቀን____________________________፣2021

ዳኛው_______________________________________

