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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ВИЗНАННЯ СЕБЕ ВИННИМ 

MISDEMEANOR GUILTY PLEA ADMONITIONS 

Наступна частина може бути звернена суддею в загальному порядку як застереження 

про визнання себе винним : 

Мені стало відомо, що деякі з вас готові визнати себе винними. 

Перш ніж я дозволю вам це зробити, я повинен повідомити вам про 

ваші права, що визнаючи себе винним, ви відмовляєтеся від певних 

прав. У вас є право не визнавати себе винним і право на суд 

суддею одноособово чи судом присяжних, якщо ви побажаєте. Під 

час суду, ви можете бачити, чути і влаштувати очну ставку і 

перехресний допит, через представляючого вас адвоката, будь-

якому свідкові, що дає свідчення проти вас. Ви можете 

представити власних свідків і забезпечити їх явку через виклик 

повісткою до суду. Ви можете особисто свідчити, якщо побажаєте. 

З іншого боку, якщо ви не бажаєте давати показання або 

відповідати на питання, що відносяться до даної справи , то 

ніхто не може вас змусити або коментувати ваше небажання 

свідчити. Головне, щоб ви зрозуміли, визнаючи себе винним, що не 

буде судового розгляду. Під цим я маю на увазі, що ніхто не 

повинен буде приходити в цей судовий зал на впізнання вас або 

давати будь-які свідчення, що допускають, що ви вчинили злочин, 

в якому звинувачуєтесь. 

 

Наступна частина буде звернена суддею до обвинуваченого в 

індивідуальному порядку: 

 

Пан ХXX, ви були присутні в залі суду, коли я пояснював ваші 

права на судовий розгляд? 

У вас є питання щодо ваших прав? 

У справі 2005-TR-123, ви звинувачуєтесь в керуванні транспортним 

засобом на призупинених водійських правах. У цьому звинуваченні 

йдеться, що 1/1/05 ви вели автомобіль Форд по Бредлі і Маккінлі 

в Шампейн в той час, коли Секретар Штату призупинив ваше право 

на водіння транспортного засобу. Можливі заходи покарання від 0 

до 364 днів тюремного ув'язнення і штраф у розмірі $2500. Ви 

розумієте в чому звинувачуєтесь і можливі заходи покарання? 

Хто-небудь змушував, погрожував або в будь-якій інший формі 

примушував вас визнати себе винним? 

Пан Прокурор, будь ласка ознайомте з підставами для визнання 

провини. 

Пан Прокурор, ви згодні, що у штату є свідки, які будуть істотно 

свідчити як зазначено, якщо їх викликати? 

У вас є угода про визнання провини? 

Звинувачений, ви знайомі з угодою про визнання провини? 
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Це те, на що ви погодились? 

Вам було щось обіцяно відмінне від того, що ви тільки що чули, 

щоб визнати себе винним? 

Ви визнаєте себе винним у водінні транспортного засобу на 

призупинених водійських правах, як зазначено у справі 2005-TR-

123? 

 

Рішення суду: 

Запис повинен відображати те, що обвинувачений був ознайомлений 

з його правами і що, знаючи, розуміючи і добровільно 

відмовляючись від своїх прав, визнає себе винним добровільно, і 

для цього існує фактична основа. На підставі цих висновків, 

визнання прийнято. 

 

Формулювання вироку 

 

Апеляційна скарга у разі угоди про визнання провини (може бути 

звернена в загальному порядку): 

 

Незважаючи на те що ви визнали себе винним, у вас є право на 

апеляцію. Щоб скористатися цим правом, ви повинні в письмовій 

формі звернутись до суду протягом 30 днів про те, що ви 

відкликаєте своє визнання провини, щоб рішення Суду було 

скасовано (ви не можете апелювати в разі судового нагляду, так 

як він не є вироком). Якщо ваше звернення на апеляцію буде 

задоволено, я призначу суд, де ваша справа, і факти, якими 

володіє штат, і факти, які не розглядалися в суді як частина 

вашої угоди про визнання провини, будуть передані на розгляд 

суду. Якщо ви не можете дозволити собі цього фінансово, я 

запрошу копії слухання вашої справи, і призначений адвокат 

допоможе із зверненням на апеляцію. Помилки чи розбіжності у 

вашій справі повинні бути зазначені в зверненні на апеляцію, 

інакше вони не підлягають розгляду. Дуже важливо зрозуміти, що 

ви можете втратити своє право на апеляцію назавжди, якщо не 

подасте на неї в письмовій формі протягом 30 днів. 

Згідно з постановою Верховного Суду, правило 605. 

 

Апеляційна скарга в разі відсутності угоди про визнання вини: 

 

Незважаючи на те що ви визнали себе винним, у вас є право на 

апеляцію. Перш ніж скористатись цим правом, ви повинні в 

письмовій формі звернутися до суду протягом 30 днів про те, що 

ви відкликаєте своє визнання провини, щоб рішення суду було 

скасовано (ви не можете апелювати у разі судового нагляду) або 

вирок був переглянутий. Якщо ваше звернення на апеляцію буде 

задоволено, я призначу суд, де ваша справа, і факти, якими 
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володіє штат, і факти, які не розглядалися в суді як частина 

вашої угоди про визнання себе винним, будуть передані на розгляд 

суду або ж я перегляну вирок. Якщо ви не можете дозволити собі 

цього фінансово, я запрошу копії слухання вашої справи, і 

призначений адвокат допоможе із зверненням на апеляцію. Помилки 

чи розбіжності у вашій справі повинні бути зазначені в зверненні 

на апеляцію, інакше вони не підлягають розгляду . Дуже важливо 

зрозуміти, що ви можете втратити своє право на апеляцію 

назавжди, якщо не подасте на неї в письмовій формі протягом 30 

днів.  

Згідно з постановою Верховного Суду, правило 605. 

 

 


