
 
 
 

 الحكم والَسجن  جدول دعاوى المحكمة الجنائیة  محكمة المقاطعة   المحكمة العلیا   والیة ماین

 :تاریخ المیالد التاریخ: أنثى ذكر   :المقاطعة/الموقع رقم جدول الدعاوى:

 :مكان اإلقامة     :اسم المدعى علیھ ضد     والیة ماین

 تم اتھامھ بواسطة:                     المخالفة (المخالفات) المتھم بھا:
بإجماع  اتھامالئحة                           

 ھیئة محلفین كبرى
 وثیقة اتھام                              
 شكوى                              

ھة إلیھ: جواب       :)تاریخ المخالفة (المخالفات      غیر مذنب  ال نزاع   مذنب    (أجوبة) المدعى علیھ على التُّھمة الُموجَّ

 :بواسطةتمت اإلدانة                     المخالفة (المخالفات) المدان بھا:
 جواب المدعى علیھ على                           

ھة إلیھ                                                                                                                                                                         التُّھمة الُموجَّ
 قرار ھیئة المحلفین                          
  حكم المحكمة                          

 حكمت المحكمة بأن المدعى علیھ مذنب بارتكاب المخالفات أعاله وتمت إدانتھ. 

 تأخیر غیر ضروري إلى:حكمت المحكمة بموجبھ بتسلیم المدعى علیھ إلى الشریف ضمن المقاطعة المذكور اسمھا أعاله أو إلى الممثل المفوض لنقل المدعى علیھ دون  
             مفوض إدارة السجون، في منشأة معینة بواسطة المفوض، لقضاء عقوبتھ في السجن لمدة عھدة  
                               
                     سجن في المقاطعة لقضاء عقوبتھ في السجن لمدة    
                               
                   ة مع) (بطریقة متزامنة مع) یجب تنفیذ ھذا الحكم (بطریقة متعاقب  
                              
 )(صباحاً) (مساءً         الساعة         تنفیذ أمر المحكمة معلق حتى أو قبل:  

 
 إخطار إلى المدعى علیھ: ال یتضمن حكم عقوبتك أي ضمان حول موقع المنشأة حیث ستتم إقامتك خالل سجنك.

      بحكم عقوبتك (المتعلقة بحبسك) (المتعلقة بـ            بموجبھ بتعلیق كامل (ما عدا)  یؤمر 
 المشروطتحت اإلفراج  تحت المراقبة  ) وأن یوضع المدعى علیھ   
تبدأ فترة المراقبة أو اإلفراج   المرجع ھنا. لشروط المرفقة بھذه الوثیقة والمدموجة بواسطة وفقاً ل(سنة) (شھر)      اإلفراج اإلداري لمدة   

 یبدأ اإلفراج اإلداري المذكور أعاله فوراً.  المدة غیر المعلقة من السجن).) (عند إتمام      المذكوران أعاله ( المشروط
 سیقضي المدعى علیھ الجزء األول من حكم العقوبة في سجن المقاطعة.   

م المدعى علیھ ویدفع مبلغاً مقداره یؤمر   كغرامة إلى كاتب المحكمة، إضافة إلى الرسوم اإلضافیة والقیم المقدرة.       بموجبھ أن یغرَّ
دوالر.    دوالر معلقة. المبلغ اإلجمالي المستحق، بما في ذلك الرسوم اإلضافیة والقیم المقدرة ھي        جمیع التكالیف ماعدا  

 غ فوراً أو وفقاً ألمر دفع الغرامات المتضمن في المرجع في ھذه الوثیقة.یُدفع المبل

 تتمة في الصفحة التالیة)(
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    كتعویض لصالح دوالر          یؤمر بأن یغّرم المدعى علیھ ویدفع مبلغاً مقداره 
                              

.(17-A M.R.S. §1152-2-A)    17التعویض َضَمانة بطریق التضامن والتكافل وفقاً لـ-A M.R.S. §1326-E. 
إدارة السجون و/أو أي فترة مراقبة المفروضة بموجب حكم العقوبة ھذا، التعویض لصالح  یجب دفع التعویض عبر مكتب المدعي العام، ما عدا خالل فترة النقل إلى   

   متضمن بواسطة المرجع المذكور في ھذه الوثیقة. A M.R.S. §1326-B-17فیما یخص اقتطاع الدخل وفقاً لـ  منفصل تم إیداع أمر   السجون. إدارة
الواجبة الدفع      أقساط الدفع بقیمة        التنفیذ/الدفعة المعلقة المستحقة بالكامل حسب المرجع المذكور في ھذه الوثیقة  

 یجب سداد التعویض لصالح دائر السجون وفقاً للجدول الموضوع بواسطة دائرة السجون. (أسبوعیاً) (كل أسبوعین) (شھریاً) أو الكفالة الصادرة.  

بتقدیم طلب أو الحصول على رخصة و/أو حق  یؤمر وفقاً للتشریعات الساریة بأن یعلَّق تصریح أو رخصة المدعى علیھ لتشغیل مركبة بمحرك، وحق المدعى علیھ  
 علیھ بتسجیل مركبة بمحرك وفقاً إلخطار التعلیق المتضمن في ھذه الوثیقة.  المدعى

 (أسابیع) (أشھر)      مصادق علیھا بواسطة المحكمة خالل خدمة عامةساعة عمل في       یؤمر المدعى علیھ بتأدیة  
                       لصالح 

 80دوالر لكل یوم یقضیھ في سجن المقاطعة، لصالح أمین خزانة المقاطعة المذكور اسمھا أعاله. (لغایة       ؤمر أن یدفع المدعى علیھ مبلغاً مقدارهی 
 (A M.R.S. §1341-17)دوالر بالیوم).  

 أو الكفالة الصادرة.          التنفیذ/الدفعة المعلقة یجب دفعھا بالكامل بواسطة  

عددة المدارة بواسطة مكتب یؤمر المدعى علیھ بالمشاركة في برامج التثقیف حول الكحول وتعاطي المخدرات الممنوعة وبرامج التقییم والعالج لمرتكبي المخالفات المت 
 (M.R.S. §1312-B (2)(D-1), 29-A M.R.S. §2411 (5)(F) 29)تعاطي المخدرات الممنوعة.  

 (A M.R.S. §1158-A-17)  أعاله. یة السالح الناري المستعمل بواسطة المدعي علیھ خالل ارتكابھ للمخالفة (المخالفات) المذكورةیؤمر أن یسلم إلى الوال 

 (M.R.S. §393 15) یؤمر أن یُمنَع المدعى علیھ من امتالك، حیازة، أو یكون تحت سیطرة المدعى علیھ سالح ناري. 

                              آخر: 
                               

 (A M.R.S. §1201-17) یؤمر أن یُطلق سراح المدعى علیھ دون شروط. 

في أي وقت بعد البدء بأي مدة  )مض نووي(ح  DNA، عندھا ینبغي على المدعى علیھ تسلیم عیّنة M.R.S. §1574 25إذا تمت إدانة المدعى علیھ بمخالفة ساریة مدرجة في 
 .أو في أي وقت بعد البدء بفترة المراقبة وفقاً لتوجیھات ضابط المراقبةسجن 

أمر محكمة آخر أو كان  تحذیر: إن امتالك المدعى علیھ أو حیازتھ أو عندما یكون تحت سیطرتھ سالح ناري إذا كان ذلك الحظر تم إیداعھ كجزء من ھذا الحكم أو أي
 نون الوالیة وقد یكون مخالفاً للقانون الفدرالي.ممنوعاً وفقاً للتشریعات، یعد مخالفاً لقا

وأن تخدم النسخة كتسلیم المدعى یؤمر أیضاً أن یسلم كاتب المحكمة نسخة مصدقة من الحكم وتسلیم المدعى علیھ إلى شریف المقاطعة المذكور اسمھا أعاله أو ممثلھ المفوض 
 في مرفقات ھذه الوثیقة.   علیھ. أسباب فرض أحكام متتالیة متضمنة في سجل المحكمة أو

 )     أھمیة (ما عدا  تالموجھة إلى المحكمة، غیر الطلبات المتعلقة بسداد الرسوم والكفالة یُعلن بموجبھ أنھا لم تعد ذا المعلقة جمیع الطلبات

                         نسخة طبق األصل، إقرار:
  القاضي           كاتب المحكمة       
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 .ھذا الحكم وأمر الَسجنباستالم نسخة من  وأقرالحكم الصادر في ھذه الوثیقة  أفھم  

سیُستعمل رقم .  M.R.S. § 5276-A 36أقر بموجبھ بأن االفصاح عن رقم الضمان االجتماعي الخاص بي في نموذج اإلفصاح عن رقم الضمان االجتماعي إلزامي وفقاً لـ
عند استحقاقي الستعادة ضرائب مدفوعة غیر مستحقة من أي غرامة مفروضة علّي في ھذ الدعوى إذا بقیت الغرامة غیر مدفوعة الضمان االجتماعي الخاص بي لتسھیل جمع 

یمكن لرقم الضمان االجتماعي أن یُستعمل أیضاً لتسھیل جمع األموال المدین بھا لوالیة ماین كنتیجة المتالك محامي مكلف لتمثیلي.   .على الدخل لصالح والیة ماین والیة ماین
 المستحق علي.الضریبي  سیتم تحصیل أي غرامة أو تعویض مالي أدین بھ لوالیة ماین من خالل المبلغ الذي سأسترجعھ من الوالیة نتیجة دفعي لمبلغ أكبر من المبلغ

 
 

 
               المدعى علیھ             التاریخ:

                العنوان:               
                               

 

 اإلفصاح عن رقم الضمان االجتماعي مطلوب في نموذج منفصل 
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