สิ ทธิของคุณในศาลจราจร

(Your Rights in Traffic Court)

ยินดีต้อนรับสู่ศาลจราจรในเขตเมืองแชมเปญจน์ คุณถูกตังD ข้อหาเพียงโทษปรับจากการฝ่ าฝื นกฎหมายจราจรของรัฐอิลลินอยส์
การเข้าใจสิ ทธิ ของคุณเป็ นสิงN ทีสN าํ คัญ ดังนันD โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพือN ทําความเข้าใจขันD ตอนและวิธพี จิ ารณาคดีในศาลจราจร สําหรับโทษ
ปรับเพือN ลดเวลาของคุณทีตN อ้ งใช้ในศาล
เมือN ถึงลําดับของคุณ ผูพ้ พิ ากษาจะขานชืNอของคุณและเลขคดี โปรดเดินไปยังบัลลังก์ ผูพ้ พิ ากษาจะให้คุณบอกชืNอและถามอัยการถึง
สิงN ทีคN าดว่าจะเกิดขึนD ในคดี จากนันD ผูพ้ พิ ากษาจะถามความคาดหวังของคุณทีมN ตี ่อคดี คุณมีโอกาสในการถามคําถามทีเN กียN วกับสิ ทธิของคุณ และ/
หรือ ร้องขอเวลาในการปรึกษากับทนายความ
สิ ทธิในการมีทนายความ
คุณมีสทิ ธิเด็ดขาดในการมีทนายความเพือN ว่าความให้คณ
ุ ในศาล หากคุณเลือกให้ทนายความทําหน้าทีนN นั D ในขณะเดียวกันคุณมีสิทธิ
ในการว่าความแก้ต่างด้วยตนเอง
โทษทีคN ุณถูกตังD ข้อกล่าวหานันD ไม่มโี ทษจําคุก ดังนันD ตามกฎหมายแล้วผูพ้ พิ ากษาไม่สามารถแต่งตังD ทนายความเพืNอว่าความให้กบั
คุณได้
อย่างไรก็ตาม คุณมีสิทธิ ในการให้ทนายความแก้ต่างให้ในศาล โดยการว่าจ้างทนายความด้วยตนเอง หากคุณต้องการเวลาใน
การว่าจ้างทนายความ โปรดร้องขอต่อผูพ้ พิ ากษา
สิ ทธิในการไต่สวน: ให้การรับสภาพว่าผิดหรือไม่ผิด
หากคุณไม่ได้รอ้ งขอเวลาในการปรึกษาทนายความและคุณประสงค์ทจNี ะแก้ต่างคดีดว้ ยตนเอง ผูพ้ พิ ากษาจะถามคุณว่าประสงค์ทจNี ะ
ให้การรับสภาพว่าผิดหรือให้การว่าไม่ผดิ
กรณีทคNี ุณให้การรับสภาพว่าผิดจริงตามข้อกล่าวหา ถือว่าคุณบอกล้างสิ ทธิ ในการไต่สวนและยอมรับโทษไม่ว่ากําหนดโดยศาลหรือ
เป็ นไปตามข้อตกลงระหว่างคุณและอัยการ
หากคุณให้การว่าไม่ผดิ คุณมีสทิ ธิในการไต่สวนโดยผูพ้ พิ ากษาหรือโดยคณะลูกขุน
การไต่สวนโดยคณะลูกขุนนันD ลูกขุนคือประชาชนจํานวน 12 คนทีไN ด้รบั เลือกโดยการสุม่ จากชุมชนเพือN เข้าฟั งพยานหลักฐาน ทุกคํา
ตัดสินโดยคณะลูกขุนจะมาจากมติอนั เป็ นเอกฉันท์วา่ เห็นด้วยกับคําตัดสินนันD
การไต่สวนโดยผูพ้ พิ ากษาเป็ นการไต่สวนโดยไม่มคี ณะลูกขุน จะเป็ นการตัดสินโดยผูพ้ พิ ากษาจากพยานหลักฐาน คุณมีสทิ ธิเด็ดขาด
ในวิธกี ารไต่สวนทังD สองประเภท แต่ในกรณีทคNี ุณรับสารภาพว่าผิดจะถือว่าคุณบอกล้างสิ ทธิ ในการไต่สวน ฉะนันD จึงไม่มกี ารไต่สวนใด ๆ ในคดี
ของคุณ
ไม่ว่าวิธกี ารไต่สวนรูปแบบใด อัยการต้องทําการพิสจู น์ความผิดของคุณโดยปราศจากข้อสงสัยก่อนทีคN ุณจะถูกตัดสินว่ามีความผิด
คุณมีสิทธิ ในการพบและรับฟั งพยานทีใN ห้การกล่าวหาคุณ คุณมีสิทธิ ในการถามค้านพยานเหล่านันD เกียN วกับคําเบิกความ อีกทังD คุณยังมีสิทธิ ใน
การออกหมายเรียกและเสนอพยานและเบิกความเพือN ประโยชน์ของคุณ หากคุณต้องการ
คุณมีสิทธิ ทจNี ะให้การต่อศาลหรือเลือกทีจN ะไม่ให้การใด ๆ ก็ได้ อีกนัยหนึNงคือไม่มใี ครสามารถบังคับให้คุณต้องให้การต่อศาลหากคุณ
ประสงค์ทจNี ะไม่ให้การ เป็ นสิทธิในการเลือกของคุณไม่วา่ คุณเลือกทีจN ะให้การต่อศาลหรือไม่กต็ าม ยิงN ไปกว่านันD การทีคN ุณเลือกไม่ให้การนันD ไม่
สามารถนํามาใช้ในทางลบกับคุณได้
หากคุณเลือกให้การรับสารภาพว่าผิด ไม่เพียงแต่เป็ นการสละสิทธิในประเภทของการไต่สวน แต่ยงั เป็ นการสละสิ ทธิในการไต่สวนอีกด้วย
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กรณีทคNี ุณเลือกให้การรับสารภาพ ซึงN คุณสามารถทําได้เลยในวันนีD คุณอาจทําข้อตกลงรับสารภาพกับอัยการ ซึงN ข้อตกลงทีทN าํ ขึนD นันD
จะถูกเสนอต่อศาล หากคุณร้องขอต่อศาลให้ตดั สินคดีของคุณ ผูพ้ พิ ากษาจะทําการพิจารณาในทันทีเพือN กําหนดโทษของคุณ
คุณอาจสอบถามผูพ้ พิ ากษาให้พจิ ารณาการอยูใ่ ต้การควบคุมของศาลตามความเหมาะสม ในกรณีทคNี ณ
ุ อยูใ่ ต้การควบคุมของศาลและ
ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดครบถ้วน ใบสังนั
N นD จะไม่ถูกนํ ามาใช้เป็ นโทษต่อประวัตกิ ารขับขีขN องคุณ ข้อกําหนดของการอยู่ใต้การควบคุมของศาล
มีความเป็ นไปได้ทจNี ะมีขอ้ กําหนดเรืNองค่าปรับและค่าธรรมเนียมศาล รวมถึงข้อกําหนดอืNน ๆ ทีคN ุณจะต้องไม่ทาํ ผิดกฎหมายอืNน ๆ ในระหว่างทีN
คุณอยูภ่ ายใต้การควบคุมของศาล
ค่าปรับและค่าธรรมเนียมศาลของคุณจะถูกกําหนดอยู่ใน Financial Statement Order โดยคุณจะได้รบั สําเนาของคําสังN ทังD นีDคุณ
สามารถชําระค่าปรับและค่าธรรมเนียมศาลได้ทNี Circuit Clerk’s Office ซึงN เป็ นช่องทีคN ณ
ุ สังเกตเห็นได้ตอนทีคN ณ
ุ เดินทางเข้ามาในศาล
สิ ทธิ ในการอุทธรณ์
คุณมีสทิ ธิในการอุทธรณ์คาํ รับสารภาพของคุณได้ภายใน 30 วัน นับจากวันทีคN ุณรับสารภาพว่าผิด คุณต้องยืนN คําร้องเป็ นลายลักษณ์
อักษรเพืNอขอถอนคํารับสารภาพ พร้อมระบุเหตุผลในการถอนคํารับสารภาพ เหตุผลใด ๆ ทีไN ม่ได้ปรากฏอยู่ในคําร้องของคุณไม่สามารถใช้ใน
การอุทธรณ์ได้ กรณีทคNี ุณได้รบั อนุ ญาตให้ถอนคํารับสารภาพ ใบสังใด
N ๆ ทีถN ูกยกเลิกไปแล้วอาจกลับมามีผล หากคุณไม่ยNนื คําร้องนีDหรือไม่รอ้ ง
ขอให้ศาลพิจารณาคําตัดสินของคุณอีกครังD หนึNงภายใน 30 วัน นับจากวันทีคN ณ
ุ รับสารภาพ สิทธิในการอุทธรณ์ของคุณเป็ นอันสินD ไป
การสละสิ ทธิ และการรับสารภาพผิด
หากคุณประสงค์ทจNี ะสารภาพผิด โปรดอ่านข้อความดังต่อไปนีDและลงลายมือชือN ด้านล่างนีD ผูพ้ พิ ากษาจะกําหนดข้อกล่าวหาให้คณ
ุ
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงสิทธิทงั D หมดของข้าพเจ้าแล้ว รวมถึงสิทธิในการมีทนายความ รวมถึงสิทธิในการไต่สวนโดยคณะลูกขุนหรือไต่สวน
โดยผูพ้ พิ ากษา ข้าพเจ้าประสงค์ทจNี ะสารภาพผิดและสละสิทธิทงั D หมดของข้าพเจ้า ยกเว้นสิทธิในการอุทธรณ์ ข้าพเจ้ารับสารภาพผิดโดยความ
สมัครใจ โดยปราศจากการบังคับ ข่มขู่ หรือขูเ่ ข็ญ ข้าพเจ้าในทางใด ๆ ให้ขา้ พเจ้าต้องรับสารภาพ

ข้อกล่าวหา
ค่าปรับและค่าธรรมเนียม: (โปรดดูใน Financial Sentencing Order)

_____ เดือน ภายใต้การควบคุมของศาล

ลายมือชือN จําเลย

วันทีN
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