
DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN INSTANȚA DE JUDECATĂ 
PENTRU CONTRAVENȚII RUTIERE 

 
  Ați fost acuzat de încălcarea legislației rutiere a statului Illinois. Este important să vă 
înțelegeți drepturile. Judecătorul va discuta cu dumneavoastră în mod individual despre cazul 
dumneavoastră. Dacă aveți întrebări cu privire la acuzația împotriva voastră, la posibila 
sentință pe care ați putea-o primi sau despre drepturile voastre legale, nu ezitați să întrebați. 
Luați câteva minute să citiți acest document pentru a vă ajuta să înțelegeți mai bine 
procedurile instanței de circulație și pentru a reduceți timpul pe care trebuie să îl petreceți în 
instanță.  
 

ASIGURAȚI-VĂ CĂ VĂ AFLAȚI LA LOCUL POTRIVIT LA MOMENTUL 
POTRIVIT 

 
  Uitați-vă până la capăt la partea de jos a amenzii dumneavoastră de circulație. In 
spațiul mare rectangular se găsesc alte două spații mai mici care vă spun dacă o apariție in 
tribunal este obligatorie. Dacă spațiul de lângă menționează "nu este necesară nicio apariție în 
instanța de tribunal", nu intrați în sala de judecată decât dacă ați vorbit deja cu unul dintre 
grefierii de circuit de la ghișeul de trafic pentru a vă asigura că vă puteți prezenta în instanță 
acum. În cazul în care amenda dumneavoastră nu necesită o apariție în instanță și nu vă 
înregistrați la ghișeu înainte de a intra în sala de judecată, judecătorul nu va ști că vă aflați în 
sală și cazul dumneavoastră nu va fi chemat sau audiat de către judecător.   
 

CE SE VA ÎNTÂMPLA ÎN INSTANȚĂ 
 

  Judecătorul vă va chema citând numele și numărul cauzei dumneavoastră. Când cazul 
dumneavoastră este chemat, vă rugăm să mergeți în fața judecătorului. Primul lucru care se va 
întâmpla este că judecătorul vă va spune de ce sunteți acuzat și care sunt posibilele sancțiuni 
pe care le puteți primi dacă sunteți găsiți vinovat sau pledați vinovat. Este foarte important să 
înțelegeți acuzația și posibilele sancțiuni. Dacă aveți întrebări cu privirea acuzației sau 
sancțiunilor, acesta este momentul potrivit să le puneți.  
 

DREPTUL DUMNEAVOASTRĂ LA UN AVOCAT 
 
  După ce judecătorul v-a explicat acuzația (sau acuzațiile) care vi se aduc și posibilele 
sancțiuni, judecătorul vă va întreba dacă doriți să fiți reprezentat de un avocat sau dacă doriți 
să vă reprezentați singur.  
 
  În cazul în care infracțiunea de care sunteți acuzat implică o posibilă pedeapsă cu 
închisoare, aveți dreptul absolut la un avocat. Dacă sunteți ceea ce se consideră "indigent", 
adică nu aveți suficiente venituri sau bani pentru a vă angaja propriul avocat, judecătorul vă 
desemnează un avocat dacă solicitați un avocat. Dacă solicitați judecătorului să numească un 
avocat, vi se va cere să completați o declarație sub jurământ privind situația voastră 



financiară, astfel încât judecătorul poate determina dacă îndepliniți standardul pentru a avea 
un avocat desemnat. În cazul în care judecătorul vă numește un avocat, este posibil să vi se 
ceară să plătiți un onorariu rezonabil către Champaign County pentru serviciile avocatului 
respectiv. Dacă nu reușiți să faceți plățile care sunt ordonate, vă puteți fi găsit vinovat de 
sfidarea curții și puteți fi condamnat la închisoare. În cazul în care aveți întrebări cu privire la 
dreptul vostru la un avocat, vă rugăm să întrebați. Dacă aveți nevoie de timp pentru a angaja 
un avocat la alegerea voastră, veți avea timp pentru a angaja un avocat. 
 
  În cazul în care infracțiunea de care sunteți acuzat nu implică posibilitatea unei 
pedepse cu închisoare, ci doar o amendă, judecătorul nu poate numi un avocat pentru 
dumneavoastră. Aveți dreptul de a fi reprezentat de un avocat, dar trebuie să vă procurați 
propriul vostru avocat. În cazul în care doriți să fiți reprezentat singur fără un avocat, aveți și 
acest drept. 
 
  Dacă doriți să vorbiți cu un avocat înainte de a merge mai departe cu cazul 
dumneavoastră, asigurați-vă de a-i spune judecătorului și vi se va acorda cel puțin o 
săptămână pentru a vorbi cu un avocat.  
           

SĂ PLEDATI VINOVAT SAU NEVINOVAT 
 

  Dacă îi spuneți judecătorului că nu doriți timp pentru a vorbi cu un avocat și că doriți 
să vă reprezentați singur, judecătorul vă va întreba dacă doriți să pledați vinovat sau 
nevinovat. Dacă pledați vinovat, renunțați la dreptul la un proces și sunteți de acord să fiți 
condamnat. De astfel, este foarte important să vă înțelegeți drepturile voastre în ceea ce 
privește un proces. 
 

DREPTUL DUMNEAVOASTRĂ LA UN PROCES CU JURIU 
 
  Dacă doriți să pledați nevinovat, aveți dreptul la un proces cu juriu. În cadrul unui 
proces cu jurați, douăsprezece persoane de pe lista deținătorilor de permise de conducere și a 
alegătorilor înregistrați în Champaign County sunt selectați aleatoriu. După ce juriul a fost 
ales, aceștia vor audia probele prezentate și vor decide dacă sunteți sau nu vinovat dincolo de 
orice îndoială rezonabilă. Cu excepția cazului în care toți douăsprezece sunt convinși dincolo 
de orice îndoială rezonabilă, nu puteți fi găsit vinovat. În cazul în care doriți un proces cu 
jurați, judecătorul va programa cazul pentru o ședință de judecată. Dacă nu sunteți 
reprezentat de un avocat, trebuie să vă prezentați la ședința de judecată. În cadrul ședinței de 
judecată, judecătorul va stabili o dată specifică pentru procesul dumneavoastră. 
 
  Dacă solicitați un proces cu jurați și nu sunteți reprezentat de un avocat, vă rugăm să 
fiți conștient de faptul că veți acționa în calitate de avocat propriu. Veți fi responsabil pentru 
selecția juriului, de a-i informa in privința legii, și de a respecta toate regulile de probe și 
procedurile pe care ar trebui să le urmeze un avocat. 
 

DREPTUL DUMNEAVOASTRĂ LA UN PROCES FĂRĂ JURAȚI 



 
  Puteți renunța la dreptul dumneavoastră la un proces cu jurați și puteți avea un proces 
în fața judecătorului singur, ceea ce se numește „bench trial”. Dacă doriți un proces fără jurați, 
Biroul grefierului de Circumscripție va programa cauza pentru proces și vă va notifica prin 
poștă data și ora procesului. 
 
  În cazul în care sunteți acuzat de o infracțiune pentru care pedeapsa cu închisoare nu 
este o sancțiune posibilă și în care amenda este una pentru care nu este necesară o înfățișare în 
instanță, puteți solicita un proces fără jurați la Biroul grefierului de Circumscripție în afara 
sălii de judecată. 
 

În cazul în care adresa voastră se schimbă, este responsabilitatea dumneavoastră să 
informați Biroul grefierului de Circumscripție de noua voastră adresa, cu numărul cazului prin 
scris. Acesta este important ca documentele să fie trimise la adresa corectă. 
 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ LA PROCES 
 
  Indiferent de tipul de proces pe care îl alegeți, aveți următoarele drepturi la proces: 
Sarcina de a vă dovedi vinovăția dincolo de orice îndoială rezonabilă revine acuzării. Această 
sarcină nu vă revine dumneavoastră pentru a vă dovedi nevinovăția. 
 
  Aveți dreptul să vedeți și să auziți martorii care depun mărturie împotriva voastră și 
aveți dreptul de a-i interoga pe acești martori, adică de a le pune întrebări adecvate pentru a 
testa dacă aceștia depun sau nu mărturie sinceră și exactă. 
 
  Aveți dreptul de a prezenta probe și martori în favoarea dumneavoastră. Dacă doriți, 
acești martori pot fi citați sau li se poate ordona să se prezinte la data și ora procesului 
dumneavoastră. 
 
  Aveți dreptul de a depune mărturie în nume propriu, dacă doriți acest lucru. Cu toate 
acestea, dacă nu doriți să depuneți mărturie sau să răspundeți la întrebări despre incident, 
nimeni nu vă poate obliga să răspundeți la nicio întrebare, iar judecătorul sau juriul nu pot 
presupune că sunteți vinovat pur și simplu pentru că nu depuneți mărturie. 
 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN CAZUL ÎN CARE PLEDAȚI VINOVAT 
 
  Dacă doriți să renunțați la toate drepturile deja descrise și să pledați vinovat într-un 
proces în care se aplică doar amenda puteți face acest lucru. O audiere va avea loc imediat 
pentru a stabili cât de mult va fi plătită amenda. De asemenea, vi se va cere să plătiți 
cheltuielile de judecată. Judecătorul vă poate cere despre infracțiune și despre cazierul 
dumneavoastră rutier. Statul poate fi rugat să sugereze o amendă. 
  
  Dacă este cazul, puteți cere judecătorului să ia în considerare supravegherea judiciară. 
Dacă sunteți plasat sub supraveghere judiciară și finalizați cu succes termenul acesteia, 



amendă nu se va înregistra în dosarul dumneavoastră de conducere. În cazul în care sunteți 
plasat sub supraveghere judiciară, vi se va acorda timp pentru a vă plăti amenzile și costurile. 
În cazul în care nu le plătiți în termenul alocat, sau dacă primiți o altă amendă de circulație, vă 
puteți pierde sentința de supraveghere judiciară și să vi se înscrie o contravenție de circulație 
în cazierul rutier. 
 
  Dacă amenda dumneavoastră nu este marcată ca amendă care necesită o înfățișare în 
instanță și nu sunteți acuzat de depășirea cu peste 20 de miles pe oră a limitei de viteză, cel 
mai ușor mod de a fi plasat sub supravegherea instanței (dacă vă calificați) este să luați 
programul Traffic Safety. Pentru a se vedea dacă vă calificați pentru program, puteți obține un 
formular de înscriere care enumeră cerințele de eligibilitate de la Biroul grefierului de 
Circumscripție. 
 

DREPTUL DUMNEAVOASTRĂ DE A FACE APEL 
 

Puteți solicita să vă retrageți pledoaria de vinovăție în termen de 30 de zile de la 
recunoașterea vinovăției. Trebuie să faceți cererea în scris și să expuneți toate motivele. Orice 
motive care nu sunt prezentate în cererea dumneavoastră nu pot fi folosite pentru a face apel. 
Dacă vi se permite să vă retrageți pledoaria, orice amenzi respinse ar putea fi repuse în 
vigoare. Dacă nu depuneți această moțiune sau nu solicitați o revizuire a sentinței în termen 
de 30 de zile de la data înfățișării în instanță, vă pierdeți dreptul de a face apel. 
 

RENUNȚAREA LA DREPTURI ȘI DECLARAȚIA DE VINOVĂȚIE 
 
Dacă doriți să pledați vinovat, VĂ RUGĂM SĂ SEMNAȚI URMĂTOAREA 
DECLARAȚIE: 
 
AM CITIT ȘI AM ÎNȚELES TOATE DREPTURILE MELE, INCLUSIV DREPTUL MEU 
LA UN AVOCAT, LA UN PROCES CU JURATI SAU FARA JURATI, ȘI DORESC SĂ 
RENUNȚ LA TOATE ACESTE DREPTURI, CU EXCEPȚIA DREPTULUI MEU LA 
APEL. PLEDEZ VINOVAT DE BUNĂVOIE. NIMENI NU M-A FORȚAT, AMENINȚAT 
SAU CONSTRÂNS ÎN VREUN FEL SĂ PLEDEZ VINOVAT. 
 
ACUZAȚIA: _____________________________________________________________ 
 
 
AMENDĂ: $______________________________PLUS CHELTUIELILE DE JUDECATĂ 
                  (Judecătorul va completa suma amenzii) 
 

__________________________ 
                                                                                                    Semnătura acuzatului 

 
__________________________ 

                Data 


