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Tiểu bang Maine  Tòa Án Tối Cao   Tòa Án Quận   Sổ Ghi Án Hình Sự Thống Nhất Bản Án và Thực Hiện 
Sổ ghi án số      Quận/Địa điểm  Nam  Nữ Ngày: Ngày sinh: 

Tiểu bang Maine đối với Tên của bị đơn     Nơi cư ngụ 

(Các) tội phạm bị buộc tội:                 Bị buộc tội bởi: 
                        bản cáo trạng 
                        thông tin  
                        khiếu nại 
(Các) bào chữa:  Có tội   Cam kết không tranh cãi   Không có tội     Ngày vi phạm:     

(Các) tội phạm bị kết án:                  Bị kết án dựa trên: 
                        lời bào chữa 
                        bản án của bồi thẩm đoàn 
                        phát hiện của tòa án  

 Tòa án tuyên án rằng bị đơn có tội như được trình bày ở trên và bị kết án. 

 Tòa án tuyên án rằng bị đơn được chuyển đến quận trưởng cảnh sát của quận có tên trong đây hoặc người đại diện được ủy quyền 
 của ông ấy sẽ chuyển giao bị đơn một cách không trì hoãn nếu không cần thiết tới: 

 Sự giám hộ của Ủy Viên Sở Cải Huấn, tại cơ sở do Ủy Viên chỉ định, để chịu hình phạt tù giam trong thời gian     
                              

  Tù giam của Quận để chịu hình phạt tù giam trong thời gian                 
                               
  Bản án này sẽ được tống đạt (tiếp theo với) (đồng thời với)                 
                              
  Việc thi hành tiếp tục vào hoặc trước:         lúc        (a.m.) (p.m.) 
 
Lưu ý dành cho bị đơn: Bản án của quý vị không bao gồm bất kỳ việc đảm bảo về địa điểm của cơ sở mà quý vị sẽ được đưa 
đến trong khi quý vị thi hành án. 

 Tòa án có lệnh rằng tất cả (ngoại trừ)        trong bản án (vì có liên quan đến việc giam cầm) (vì có liên quan 
 đến        ) sẽ được tạm ngưng và bị đơn được đưa vào thời gian hưởng  án treo  phóng thích có 
 giám sát 

 phóng thích hành chính trong thời gian      (năm) (tháng) theo các điều kiện kèm theo đây và được kết hợp bởi tham 
 chiếu trong đây.  án treo hoặc phóng thích có giám sát nói trên sẽ bắt đầu (     ) (khi kết thúc thời gian giam 
 cầm không tạm ngưng).  phóng thích hành chính nói trên sẽ bắt đầu ngay lập tức. 
   Bị đơn sẽ thi hành phần đầu tiên của bản án nói trên tại nhà giam Quận. 

 Tòa án có lệnh rằng bị đơn phải chấp nhận phạt và thanh toán số tiền phạt tổng cộng là $        cho viên lục 
 sự, cộng với phụ phí và đánh giá thích hợp.  Tất cả nhưng số tiền $        bị tạm ngưng. Tổng số tiền 
 phải trả, bao gồm phụ phí và đánh giá là $    . Số tiền này được thanh toán ngay lập tức hoặc theo Lệnh Thanh Toán 
 Tiền Phạt được kết hợp bởi tham chiếu trong đây. 

(TRANG SAU) 
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 Tòa án có lệnh rằng bị đơn bị mất và thanh toán tổng số tiền bồi thường là $         vì lợi ích của  
                              
 (17-A M.R.S. §1152-2-A).  Khoản bồi thường là chung và riêng theo 17-A M.R.S. §1326-E. 
  Khoản tiền bồi thường sẽ được thanh toán qua văn phòng ủy viên công tố quận, trừ trong bất kỳ thời gian được chuyển đến 
 Sở Cải Huấn và/hoặc bất kỳ thời gian án treo nào được áp đặt bởi bản án này, khoản bồi thường sẽ được thanh toán cho Sở  
 Cải Huấn.   Một lệnh riêng biệt về việc giữ lại khoản thu nhập đã được ban hành theo 17-A M.R.S. §1326-B được kết hợp bởi 
 tham chiếu trong đây.   Việc thi hành/thanh toán được tạm ngưng thanh toán đầy đủ bởi       Các đợt  
 thanh toán         sẽ được thực hiện (hành tuần) (hai tuần một lần) (hàng tháng) hoặc lệnh ban hành.   
  Khoản bồi thường sẽ được thanh toán cho Sở Cải Huấn theo lịch do Sở quyết định. 

  Tòa án có lệnh theo các đạo luật hiện hành rằng giấy phép hoặc bằng lái vận hành phương tiện động cơ của bị đơn, quyền vận 
 hành phương tiện động cơ và quyền nộp đơn cũng như có giấy phép và/hoặc quyền đăng ký phương tiện động cơ của bị đơn bị 
 tạm ngưng theo thông báo tạm ngưng được kết hợp trong đây. 

 Tòa án có lệnh rằng bị đơn thực hiện      giờ lao động công ích do tòa án phê chuẩn trong vòng       
 (tuần) (tháng) vì lợi ích của                         

 Tòa án có lệnh rằng bị đơn trả $     cho mỗi ngày thi hành án trong nhà giam quận cho thủ quỹ của quận nói trên.  
 (lên đến $80/ngày).  (17-A M.R.S. §1341) 
  Việc thi hành/thanh toán tạm ngưng thanh toán đầy đủ bởi           hoặc lệnh ban hành. 

 Tòa án có lệnh rằng bị đơn sẽ tham gia chương trình giáo dục, đánh giá và điều trị cai rượu và thuốc khác đối với nhiều hành vi  
 phạm tội do văn phòng lạm dụng chất quản lý.  (29 M.R.S. §1312-B (2)(D-1), 29-A M.R.S. §2411 (5)(F)) 

 Tòa án có lệnh rằng tiểu bang sẽ tịch thu súng của bị đơn do bị đơn sử dụng trong thời gian vi phạm (các) tội phạm nói trên.   
 (17-A M.R.S. §1158-A) 

 Tòa án có lệnh rằng bị đơn không được sở hữu, tàng trữ, hoặc quản lý súng. (15 M.R.S. §393) 

 Khác:                             
                               

 Tòa án có lệnh rằng bị đơn được thả vô điều kiện. (17-A M.R.S. §1201) 

Nếu bị đơn bị kết án phạm tội được liệt kê trong 25 M.R.S. §1574, thì bị đơn sẽ nộp mẫu ADN được lấy vào bất kỳ lúc nào sau khi thi 
hành bất kỳ thời hạn tù giam nào hoặc vào bất kỳ lúc nào sau khi thi hành thời hạn án treo theo hướng dẫn của người quản chế. 

CẢNH BÁO: NẾU BỊ ĐƠN SỞ HỮU, TÀNG TRỮ HOẶC KIỂM SOÁT SÚNG SẼ LÀ HÀNH VI VI PHẠM LUẬT PHÁP 
TIỂU BANG, VÀ CÓ THỂ LÀ VI PHẠM LUẬT PHÁP LIÊN BANG NẾU LỆNH CẤM ĐÓ ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ 
LÀ MỘT PHẦN CỦA BẢN ÁN NÀY HOẶC BẤT KỲ LỆNH NÀO KHÁC CỦA TÒA ÁN HOẶC BỊ NGHIÊM CẤM THEO 
QUY CHẾ. 

Tòa án cũng có lệnh rằng viên lục sự sẽ cung cấp một bản sao có chứng nhận bản án này và chuyển cho quận trưởng cảnh sát của quận 
nói trên hoặc người đại diện được ủy quyền của người đó và bản sao như là bản cam kết thực hiện của bị đơn.  Những lý do áp đặt các 
bản án liên tiếp có trong hồ sơ của tòa án hoặc trong hồ sơ kèm theo.   

Mọi động thái chưa thực hiện ngoài động thái liên quan đến việc thanh toán phí và tiền tại ngoại được tuyên bố là còn tranh cãi  
(trừ      ) 

CHỨNG THỰC BẢN SAO Y BẢN CHÍNH:                      
             Viên lục sự        Thẩm phán/Quan tòa  
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 Tôi hiểu rõ bản án được áp đặt trong đây và công nhận đã nhận một bản sao BẢN ÁN VÀ THỰC HIỆN này. 
Tôi công nhận rằng việc tiết lộ số An Sinh Xã Hội của tôi trong Mẫu Tiết Lộ Số An Sinh Xã Hội là bắt buộc theo 36 M.R.S. § 5276-A. 
Số An Sinh Xã Hội của tôi sẽ được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận tiền phạt đã được áp đặt đối với tôi trong vụ 
kiện này nếu khoản phạt đó vẫn chưa trả kể từ khi tôi phải nộp tờ khai thuế thu nhập Tiểu bang Maine.  Số An Sinh Xã Hội của tôi 
cũng có thể được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận số tiền mà tôi có thể phải trả cho Tiểu bang Maine do được chỉ 
định luật sư đại diện cho tôi. Việc thu tiền phạt hoặc hoàn trả tiền mà tôi phải trả cho Tiểu bang Maine sẽ được thực hiện bằng cách bù 
lại khoản tiền mà tôi phải trả cho Tiểu bang theo tờ khai thuế thu nhập Tiểu bang Maine của tôi.  
 
 
 
Ngày:             Bị đơn               
              Địa chỉ                
                              

 

Yêu cầu tiết lộ Số An Sinh Xã Hội trong mẫu riêng biệt 
 


