إذا لم تكن من مواطني الواليات المتحدة األمريكية ،فيجب أن تعلم أنه بموجب
إقرارك بالذنب أو إدانتك بجرائم معينة ،يمكن أن يؤدي ذلك إلى ترحيلك خارج
البالد ،أو عدم السماح لك بدخول الواليات المتحدة ،أو رفض إعطاءك الجنسية
وفقا لقوانين الواليات المتحدة .ويجب عليك استشارة محام قبل أن تتقدم بإقرارك.
إذا كان هذا ينطبق عليك.
إجراءات المحكمة
حقوقك في محكمة البلدية
نداء أسماء المذكورين في قائمة الدعاوى
•

عند دخول قاعة المحكمة يرجى الجلوس وإنتظار التعليمات

أنواع اإلقرار عند توجيه اإلتهام
•

بعد تبليغك بالتهم ،يمكن أن يـُطلب منك أن تقدم إقرارا

إما:
 .1غير مذنب
 .2مذنب

اإلقرار بأنك غير مذنب
•
•
•

يجب عليك اإلقرار بأنك غير مذنب إذا كنت تعتقد فعالً بأنك لست مذنبا ً بالتهم الموجهة إليك
سوف يتم تحديد موعد للعودة إلى هذه المحكمة إلجراء المحاكمة
إذا لم تحضر في الوقت المحدد إلى المحاكمة ،فسيتم إصدار مذكرة إلعتقالك

اإلقرار بأنك مذنب
• عندما تقر بالذنب ،لن تُعقد محاكمة للنظر في أمرك ألنك إعترفت بأنك مذنب
تتنازل عن عدد من الحقوق عندما تقر بالذنب ،بما في ذلك الحق في المحاكمة.

أثناء المحاكمة
•
•
•

لك الحق في الحصول على محام يمثلك في محاكمتك
إذا كنت فقيراً ،وتطلب لك سلطات المدينة بأن تقضي عقوبة السجن ،فيمكن أن تعين المحكمة لك محام
يحق لك في أية محاكمة ،أن تطرح األسئلة على الشهود الذين يحضرون المحاكمة للشهادة ضدك

•
•
•
•

يحق لك إستدعاء الشهود لإلدالء بشهادتهم لصالحك
يحق لك أن تدلي بشهادتك في المحاكمة ،كما أنه يحق لك اإللتزام بالصمت ،وال يمكن أن تـُجبر على الشهادة في
محاكمتك
يفترض أنك بريء
يجب على ممثلي الحكومة إثبات بأنك مذنب بشكل ال يترك مجاالً للشك

الحق في اإلستئناف
•
•

إذا مثلت أمام المحاكمة وصدر الحكم بأنك مذنب ،فيمكنك أن تطلب إجراء محاكمة جديدة .ويجب تقديم هذا الطلب
خالل  10أيام من صدور الحكم
يُطلق على تلك اإلجراءات بالمحاكمة الجديدة ،ويتم عقدها في المحكمة الدورية بمدينة سانت لويس وينظر بها قاض
آخر

العقوبة
•
•
•

إذا تم فرض الغرامة في قضيتك ،فيمكن أن تتراوح بين  1دوالر (دوالر واحد) وحد أقصى قدره ( 500خمس
مائة) دوالر
يتمتع القاضي بسلطة فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى  90يو ًما
إذا كانت قضيتك "مخالفة مرورية ثانوية" ،فإن أقصى عقوبة محتملة هي عقوبة مجمعة مع عدم تجاوز مصاريف
دوالرا وعدم احتمالية فرض عقوبة بالسجن ،كما هو محدد من قبل النظام األساسي للوالية.
المحكمة عن 225,00
ً

الحق في االستعانة بمحام
•

إذا كان من المحتمل أن تؤدي قضيتك إلى عقوبة السجن أو حسب خطورة التهمة والنتائج المترتبة على اإلدانة،
فيمكن للقاضي أن ينصحك بالتحدث مع محام قبل أن تقدم إقرار منك حول قضيتك

عدم امتالك تأمين
• يجب أن يكون معك إثبات تأمين إذا كنت تقود سيارة ،حتى لو أنها كانت ليست سيارتك
•
•
•

في والية ميزوري ،إن مخالفة عدم وجود تأمين ستعطيك  4نقاط على سجلك للقيادة
ويؤدي حصولك على  8نقاط خالل  18أشهر إلى سحب رخصة القيادة
إذا حصلت على تأمين ساري المفعول بعد تاريخ المخالفة ،ولديك دليل على ذلك ،فيمكنك تقديم هذا الدليل إلى
القاضي .ويتم أخذ ذلك بعين اإلعتبار عند صدور الحكم

األحكام البديلة
• االلتحاق بمدرسة تعليم قيادة السيارات الدفاعية ،وخدمة المجتمع
 .1قد تطلب أداء الخدمة المجتمعية إذا لم تكن غير قادر ماديًا على دفع الغرامة .ولديك الحق في أن تطلب من
قادرا على دفع غرامات المحكمة والتكاليف ،أو خضوعك لعقوبة بديلة .وقد
القاضي أن يقرر إذا كنت
ً
يطلب منك تعبئة األوراق ذات الصلة بمواردك المالية كجزء من هذه العملية.
 .2إذا أقررت بذنبك بالنسبة إلى مخالفة مرورية ،فسوف تحصل على نقاط تـ ُسجل في سجل القيادة الخاص بك
 .3في حاالت معينة يحددها القاضي ،قد تكون مؤهال لتجنب حصولك على نقاط من خالل حضورك الفصول
الدراسية الخاصة بالقيادة الدفاعية

الدفع
يرجى مراجعة كاتب المحكمة قبل المغادرة لإلطالع على دفع رسوم قضيتك أو موعد الجلسة التالية

*** إذا كنت ال تتحدث اإلنجليزية أو ال تفهم حقوقك المنصوص عليها هنا،
فأطلع هيئة المحكمة عند االقتراب من المنصة.

