
 
 شروط إطالق السراح  أمر توقیف بشروط إلطالق السراح 

 
               رقم جدول الدعاوى     الواقعة فيالمحكمة العلیا    المقاطعة   المحكمة الموحدة 

 
 ، المدعى علیھ           والیة ماین ضد

                               المخالفة (المخالفات)
          CTN /رقم التتبّع الجرميATN رقم تتبّع االحتجاز                  
 إدارة السجون   سجن المقاطعة           سیتم سجن المدعى علیھ في   

 حتى دفع السند كما یلي:    كما ھو مذكور في سند الكفالة المرفق    دون سند كفالة  
لیس مطلوباً من المدعى علیھ دفع أي سند إلطالق سراحھ، ولكن إذا لم یحضر المدعى علیھ كما یتطلب سند الكفالة فسیكون المدعى  غیر مضمون.     تعّھد شخصي. 

 دوالر.           مبلغ مقداره بعلیھ مدیناً لوالیة ماین 
 سیُطلق سراح المدعى علیھ فقط بعد دفع سند الكفالة التالي.  مضمون.  
 على طرف ثالث دفع سند الكفالة حغیر مسمو دوالر أو              مبلغ نقدي مقداره   
 دوالر.       مقدارھا) بقیمة صافیة مقدراھا (قیمة إجمالیة  بتأخیر أقل)          عقار (أو   
قبل أن یتم اإلفراج المدعى علیھ، یجب تسجیل العقار الموصوف في سجل سندات الملكیة في المقاطعة حیث یقع العقار، كما  ) بعد الیوم   1یوم عمل واحد ( خالل رھن كفالة.      

 جغرافیاً في مقاطعتین مختلفین). نبان مختلفان وقد یقعایجب إیداع إثبات التسجیل ھذا لدى المحكمة المذكورة أعاله. (مالحظة: مكتب سجل سندات الملكیة ومكتب كاتب المحكمة ھما مكت
وفقاً للشروط واألحكام المنصوص علیھا  مشروطةكبدیل، یُطلق سراح المدعى علیھ لیكون في عھدة عقد سند كفالة  أو    و    ضع عالمة على مربع واحد فقط :مشروطإطالق سراح  

 في العقد.
              الكفالة ھذا متداخل مع سند كفالة سابق تم إعداده/دفعھ في (اذكر المحكمة ورقم جدول الدعاوى): سند ُمتداخل. 

 
 سیتقید المدعى علیھ بما یلي: الشرط (الشروط) الخاص التالي ینطبق أیضاً على المدعى علیھ: 

 كما لن یمتلك أي مشروبات كحولیة أو مخدرات ممنوعة  أي مشروبات كحولیة أو تعاطى المخدرات الممنوعة بتناوللن یقوم  
 لن یمتلك أي أسلحة خطرة، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، األسلحة الناریة. 
، ولتفتیش سیارتھ ومكان سكنھ، لشخصھ على الخضوع للتفتیشفي سبیل تحدید ما إذا قام بمخالفة أي حظر لھذا السند المتعلق بالمشروبات الكحولیة، المخدرات الممنوعة أو األسلحة الخطرة، سیوافق  

 وكذلك على الخضوع الختبارات كیمیائیة، إذا انطبق.
 سیشارك في برنامج للمراقبة اإللكترونیة.  عند االشتباه المعقول.     في أي وقت ودون أي اشتباه معقول أو سبب وجیھ.      

                    االسم وتاریخ المیالد)مباشر مع ( لن یكون لھ أي اتصال مباشر أو غیر 
 باستثناء عند الضرورة                           
              عبر الھاتف؛    لالتصال بالطفل؛    لسداد نفقة رعایة الطفل؛    للمشورة؛      
 مكان تعلیم أي من ھؤالء األشخاص  مكان عمل     مكان إقامة     ولن یدخل أي       
 إال لمرة واحدة، بمرافقة شرطي، ألغراض استرجاع أمتعة المدعى علیھ الشخصیة.   

 أو یبدأ ببرنامج تعلیمي؛ على سیحافظ  سیحافظ على أو یقوم بالبحث بفعالیة عن عمل أو وظیفة؛    
 الممنوعة وتقدیم إثبات على خضوعھ لھذه االستشارات عند الطلب. سیتلقى استشارات عالجیة منتظمة فیما یخص تعاطي المواد 
 استشارات/عالج وتقدیم إثبات على ھذه االستشارات/العالج عند الطلب. طبیة    صحة عقلیة    لتقییم    سیخضع    
               آخر  الخضوع الستشارات/عالج    سیقوم بإتمام برنامج إرشادي مجاز لممارسي العنف ضد شركائھم   

 ھذه االستشارات/العالج عند الطلب.تلقي وتقدیم إثبات على                  
 سیتقید بالقیود التالیة فیما یخص الروابط الشخصیة، مكان اإلقامة، أو السفر: 

                                     
            ضابط المراقبة    عبر الھاتف، إلى  شخصیاً    ،          یومیاً  اإلبالغ    
ً  اإلبالغ                 ضابط المراقبة    عبر الھاتف، إلى  شخصیاً    ،           أسبوعیا
                             التقیّد بمنع التجول التالي: 
                   كمریض داخلي؛ في أو معبشكل طوعي    كمریض خارجي  المشاركة في   
 تناول أدویة وفقاً للتعلیمات. 
ً إال إذا كان مرخص  عدم استخدام أي مركبة بمحرك تحت أي ظرف من الظروف      لھ القیام بذلك. ا
                                   

 
 إلى:إذا دفع المدعى علیھ سند الكفالة فسیكون مطلوباً منھ الحضور 

  
 وفي أي تاریخ ووقت آخر وفي محكمة العدل، التي یخبرني القاضي أو كاتب المحكمة بالمثول أمامھا.      المحكمة الجنائیة الموحدة بتاریخ

 
 (نموذج شروط اإلفراج ھذا سیتم إرفاقھ بسند كفالتھ.)

 
                                   التاریخ:

 االسم الكامل لمفوض الكفاالت      المحكمة/مفوض الكفاالتالقاضي/كاتب            
 

 مفوض الكفاالت
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