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عرض االعتراف بالذنب أو اإلقرار بالوقائع 
 الكافية لثبوت الجريمة
 والتنازل عن الحقوق

محكمة ماساشوستس االبتدائية رقم الدعوى:
 إدارة محكمة المقاطعة

قسم المحكمةاسم المدعى عليه

 الجريمةالعرض المشروط لالعتراف بالذنب أو اإلقرار بالوقائع الكافية لثبوت القسم األول

  اعتراف بالذنب   إقرار بالوقائع الكافية لثبوت الجريمة   12إقرار ملزم بالعقوبة مع تنازل عن االتهام بمقتضى المادة 
(A( )5)ب( )

رقم 
الفقرة 

االتهامية:

 توصية )توصيات( المدعى عليه
)تضمين جميع الرسوم والتكاليف وشروط 

 المراقبة(

 العامتوصية )توصيات( المدعي 
)مطلوب عندما ال يوافق المدعي العام على 

 توصيات المدعى عليه(

 تصرف القاضي
عقب رفض اإلقرار الملزم بالذنب أو 

 التوصية غير الملزمة 

لمراقبة ما لم يذكر خالف ذلك. في فترة اقد يتم تطبيق األحكام الموقوفة التنفيذ منذ وبعد ارتكاب مخالفة 

( بناًء على 1(: )باإلدانةهناك قرار صادر يمكن حذفها من الملف في أي وقت مع تطبيق العقوبة )أو تحديد جلسة للمحاكمة إذا لم يكن  أي فقرة اتهامية مسجلة
إذا ثبت من خالل رجحان األدلة أن المتهم ارتكب جريمة جنائية جديدة، أو ( 3إدانة أو عقوبة ذات صلة  أو )أو إبطال ( إذا تم إلغاء 2طلب المدعى عليه، أو )

 ( إذا تبين من خالل رجحان األدلة ما يلي:4)

ال يجوز للمدعي العام طلب شطب التهمة من الملف بعد: __________________________________________ )التاريخ(.

الوضع إدارة المراقبة بشأن شروط (( المحامي بالتشاور مع c)DIST. / MUN. CTS. R. CRIM. P. 4)تلزم قوانين الوالية لإلجراءات الجنائية 
  المراقبة.تحت 

توقيع محامي الدفاع أو المدعى عليه بذاته

X 

توقيع المدعي العام التاريخ

X 

التاريخ

ترفض عرض المدعى عليه  تقبل عرض المدعى عليه  المحكمة 

العام توقيع المدعي
X 

التاريخ

 قرار المدعى عليه عندما ترفض المحكمة توصية المدعى عليه:

  االعتراف بالذنب أو اإلقرار بالوقائع الكافية لثبوت الجريمة يسحبالمدعى عليه   تصرف القاضي المبين أعاله يقبلالمدعى عليه

توقيع محامي الدفاع 
X 

توقيع المدعى عليه التاريخ
X 

التاريخ
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( وإخطار حقوق األجانب G.L. c. 263, § 6القسم الثاني: تنازل المدعى عليه عن الحقوق )
(G.L. c. 278, § 29D, MASS. R. CRIM. P. 12) 

لكامل للحقوق الدستورية أنا لست اآلن تحت تأثير أي نوع من المخدرات أو األدوية أو المشروبات الكحولية أو أي مادة أخرى من شأنها أن تخل بقدرتي على الفهم ا
 والقانونية التي أتنازل عنها عندما اعترف بالذنب أو بالحقائق الكافية لدعم ثبوت ارتكاب للجريمة. 

اعترافي بالذنب أو  االعتراف بالذنب أو اإلقرار بالوقائع الكافية لثبوت الجريمة، بحرية وطواعية بناًء على الشروط التي قدمتها في القسم األول. وال يعدلقد قررت 
 إقراري نتيجة استخدام القوة أو التهديد أو الوعود أو أي ضمانات أخرى.

المحاكمة على هذه االتهامات أمام هيئة محلفين أو قاض دون هيئة محلفين. وأدرك أن هيئة المحلفين تتكون من  وأدرك أيًضا وأقر أنني تنازلت طوًعا عن الحق في
مذنًبا أم غير مذنب. أدرك ستة محلفين يتم اختيارهم عشوائًيا من المجتمع، وأن بمقدوري المشاركة في اختيار هؤالء المحلفين الذين سيحددون باإلجماع ما إذا كنت 

ديم أدلة أن من خالل تقديم اعترافي بالذنب أو اإلقرار، فسوف أتنازل عن حقي في مواجهة الشهود واستجوابهم وإجبارهم على الحضور؛ وأتنازل عن تق أيًضا
لدفاع؛ وأتنازل عن للدفاع عن نفسي؛ وأتنازل عن التزام الصمت ورفض اإلدالء بالشهادة أو تقديم أدلة ضد نفسي؛ وأتنازل عن االستعانة بمساعدة محامي ا

 افتراض اعتباري بريًئا حتى إثبات اإلدانة من خالل المقاضاة إثباًتا ال يدع مجاالً للشك.

التهمة )التهم( التي اعترف بها أو أقرها. أدرك أيًضا طبيعة ونطاق العقوبة )العقوبات( المحتملة؛ وأدرك أن العقوبات يمكن أن مكونات أنا على بينة من طبيعة و
إيداعي الجنسية أو واحدة تلو األخرى. لقد تم إخباري أن اعترافي بالذنب أو إقراري باالتهامات قد يجعلني عرضة ألحكام قانون تسجيل مرتكبي الجرائم  ُتفرض

 .G.L. c. 123A, §12السجن باعتباري شخًصا خطيًرا جنسًيا بموجب القوانين العامة للوالية 

اليات المتحدة، فإن قبول هذه المحكمة العترافي بالذنب أو إقراري بعدم اللجوء للنزاع والمقاضاة أو إقراري بالوقائع الكافية، قد أدرك أنه إذا لم أكن من مواطني الو
ها أو التي أبديت اعترفت ب يتسبب في ترحيلي أو إقصائي من دخول الواليات المتحدة أو حرماني من الجنسية وفًقا لقوانين الواليات المتحدة. إذا كانت الجريمة التي
جب افتراضًيا طردي من عدم رغبتي في اللجوء إلى النزاع والمقاضاة بشأنها أو التي اعترفت فيها بالوقائع كافية، معاقب عليها بموجب القانون الفيدرالي وتستو

ا التصرف سيؤدي إلى ترحيلي أو إقصائي من دخول الواليات الواليات المتحدة، وقرر المسؤولون الفيدراليون طردي بالفعل، فال مفر من الناحية العملية من أن هذ
 المتحدة أو حرماني من الجنسية بموجب قوانين الواليات المتحدة.

 : أوافق بحرية وطواعية على تسجيل هذه التهمة بالسجالت بالشروط المذكورة في الجزء األمامي من هذا النموذج. وأدرك أنه يحقبشأن تسجيل التهمة في السجالت
(. وأدرك أن المدعي العام إذا لم يكن هناك عقوبة صادرة بالفعلالعقوبة )أو تحديد موعد للمحاكمة  فرضلي في أي وقت مطالبة المحكمة بإزالة التهمة من السجالت و

( إذا تم إلغاء أو إبطال إدانة أو ادرة بالفعلإذا لم يكن هناك عقوبة صيجوز أن يطلب من المحكمة إزالة التهمة من السجالت وفرض عقوبة )أو تحديد موعد للمحاكمة 
في الجزء األمامي من عقوبة ذات صلة، أو إذا أثبت المدعي العام من خالل رجحان األدلة إما أنني ارتكبت جريمة جنائية جديدة أو ارتكبت أي حالة أخرى مدرجة 

حد زمني في الجزء األمامي من هذا النموذج، ففي أي وقت حتى ذلك التاريخ(. أدرك أيًضا أنه هذا النموذج.   قد يقوم المدعي العام بذلك في أي وقت )أو، إذا تم سرد 
 إذا تمت إزالة التهمة من السجالت، وصدرت عقوبة ضدي، فقد يؤدي ذلك إلى عقوبة إضافية في هذه القضية. 

توقيع المدعى عليه
X 

لقد ترجمت هذه الوثيقة للمدعى عليه. التاريخ
 المترجمتوقيع 

(G.L. c. 218, § 26Aشهادة محامي المدعى عليه )القسم الثالث

، أشهد أنني شرحت للمدعى عليه الحقوق القانونية والعواقب المشار إليها في القسم الثاني أعاله. G.L. c. 218, § 26Aبموجب القوانين العامة للوالية 

توقيع محامي الدفاع
X 

مراقبة رقم المحامي في مجلس 
 المحامين

التاريخ

شهادة القاضيالقسم الرابع

ليمي والخلفية للمدعى لقد واجهت أنا، قاضي محكمة المقاطعة الموقع أدناه، المدعى عليه مباشرة في جلسة علنية. قمت بإجراء التحقيق المناسب في المستوى التع
المتهم ال يقع تحت تأثير أي نوع من المخدرات  عليه، وأنا مقتنع بأن المدعى عليه يفهم تماًما جميع حقوق المدعى عليه على النحو المبين في القسم الثاني أعاله، وأن

المدعى عليه، أنه  معالمناقشةأو األدوية أو المشروبات الكحولية، أو أي مادة أخرى من شأنها أن تخل بقدرة المدعى عليه في الفهم الكامل لتلك الحقوق. ووجدت، بعد 
 تنازل عن علم وتعقل وطواعية عن كافة الحقوق الموضحة خالل هذه اإلجراءات على النحو المبين في هذا النموذج. 

بالتهمة )التهم(  عم اإلدانةبعد جلسة االستماع، وجدت أساًسا واقعًيا للتهمة )للتهم( ووجدت أن الوقائع المثبتة بواسطة النيابة إلى جانب اعتراف المدعى عليه ستد
 المذكورة في االعتراف أو اإلقرار بالذنب.

الوالية لإلجراءات الجنائية أشهد أنني أخبرت المدعى عليه بإخطارات حقوق األجانب الواردة أعاله في القسم الثاني، وبالتنازل عن حقوق المدعى عليه وفًقا لقوانين 
(G.L. c. 278, § 29D وMass. R. Crim. P. 12 ). 

لى النحو الوارد أعاله أن تسجيل التهمة في السجالت بعد ثبوت ارتكاب الجريمة: لقد شرحت للمدعى عليه النتائج المترتبة على تسجيل فقرة اتهامية في السجالت عبش
 في القسم الثاني، إلى جانب نتائج تنازل المدعى عليه عن الحقوق.

توقيع المدعي العام
X 

التاريخ
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