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CHẤP THUẬN ĐỆ TRÌNH CÁO BUỘC HÌNH SỰ
SAU TUYÊN ÁN HOẶC PHÁN QUYẾT CÓ TỘI
Mass. R. Crim. P. 28(e)
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CHẤP THUẬN ĐỆ TRÌNH CÁO BUỘC CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN/BỊ CÁO

ts

ub

m
it
t

Tôi, trẻ vị thành niên/bị đơn có tên trên đây, tự do và tự nguyện chấp thuận đệ trình (các) cáo buộc
được liệt kê trên đây dựa trên các điều kiện được liệt kê sau. Tôi đã được thông báo trong phiên tòa công
khai rằng:
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1. Tôi có quyền yêu cầu và được Tòa Án gỡ bỏ khỏi hồ sơ và áp đặt một phán quyết dựa trên bất kỳ cáo
buộc nào trong số này vào bất kỳ thời điểm nào (hoặc nếu ngày cuối cùng được định rõ dưới đây, tại
bất kỳ thời điểm nào cho đến ngày đó).

2. Công tố viên có thể yêu cầu Tòa Án gỡ bỏ khỏi hồ sơ và áp đặt một phán quyết dựa trên bất kỳ cáo
buộc nào trong số này vào bất kỳ thời điểm nào (hoặc nếu ngày cuối cùng được định rõ dưới đây, tại
bất kỳ thời điểm nào cho đến ngày đó). Công tố viên có thể yêu cầu điều này:
a. nếu việc tuyên án/kết án hoặc phán quyết liên quan bị đảo ngược hoặc hủy bỏ, hoặc

b. nếu công tố viên chứng minh bằng các bằng chứng ưu thế cho thấy tôi đã phạm tội hình sự
mới sau khi đệ trình các cáo buộc này, hoặc

c. (tùy chọn) nếu công tố viên chứng minh bằng các bằng chứng ưu thế cho thấy bất kỳ sự kiện
nào sau đây xảy ra:

3. Tôi hiểu rằng nếu bất kỳ cáo buộc nào trong số này được gỡ bỏ khỏi hồ sơ, tôi có thể bị tống
giam/phán quyết dựa trên cáo buộc đó và điều này có thể dẫn đến hình phạt bổ sung trong vụ án này.

4. Tùy chọn: Những cáo buộc này có thể không được gỡ bỏ khỏi hồ sơ sau (ngày)
5. Các lệnh hoặc thông tin bổ sung:

CHỮ KÝ CỦA THÔNG DỊCH VIÊN (NẾU CÓ)
Tôi đã dịch văn bản này cho trẻ vị thành niên/bị cáo.
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CHỮ KÝ CỦA THẨM PHÁN
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