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AOC-495
مراجعة 7-20
صفحة  1من 2
والية كنتاكي
محكمة العدل    www.kycourts.gov
قواعد اإلجراءات الجنائية 8.10 ،8.08؛
قانون كنتاكي المنقح 189A.010؛
قانون كنتاكي المنقح 189A.070

دعوى رقم_____________________ .

ال ُم َّد َعى عليه

ان___________________________________________:
_____________________________________________

محام أو  qبدون محام ،ويلتمس من هذه المحكمة السماح له  /لها بتقديم إقرار "بالذنب" ،كما هو موضح أدناه  .ودعمًا لهذا االلتماس،
يأتي المدعى عليه شخصيًا  qمع
ٍ
يذكر المدعى عليه ما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

أنا الشخص المذكور أعاله وفي مذكرة الدعوى /األمر الذي يتهمني بالقيادة تحت تأثير الكحول للمرة  qاألولى  qالثانية  qالثالثة  qالرابعة أو مخالفة الحقة  .
أقر بأنني مذنب في ___________________________________________.
إن إصداري للقرارات ال يتأثر اآلن بفعل المخدرات أو الكحول أو الدواء.
لقد قمت بمراجعة نسخة مذكرة الدعوى.
علم
كامل بقضيتي  .وقد ناقشنا بشكل كامل التهم الموجهة إليَّ
 qلقد أخبرت محاميي بجميع الحقائق التي عرفتها فيما يتعلق بالتهم الموجهة َّ
ٍ
إلي  .أعتقد أنه /أنها على ٍ
راض عن النصيحة واالستشارة التي قدمها لي المحامي.
وأي حجج أخرى محتملة في الدفاع وأنا أتفهمها بشكل كامل  .كما أنني
ٍ
أفهم بأنني قد أُقر بأني "لست مذن ًبا" أو "مذنب" في أي تهمة موجهة ضدي .كما أنني أدرك بأن الدستور يضمن لي الحقوق التالية( :أ) الحق في عدم اإلدالء
بالشهادة ضد نفسي؛ (ب) الحق في محاكمة سريعة وعلنية أمام هيئة محلفين مع تمثيل قانوني ،بحيث يجب أن تثبت الوالية إدانتي بما ال يدع مجاالً للشك (ج) الحق
في توكيل محام إذا كنت ال أستطيع تحمل دفع تكاليف المحامي؛ (د) الحق في مواجهة واستجواب جميع الشهود الذين يتم استدعاؤهم للشهادة ضدي؛ (هـ) الحق في
تقديم أي دليل يكون لصالحي ،بما في ذلك شهادات الشهود؛ (و) الحق في استئناف قضيتي أمام محكمة أعلى؛ و (ز) الحق في دفع كفالة منطقية  .كما أدرك بأنني
إذا أقررت بأني "مذنب" ،فسأتنازل عن هذه الحقوق وأفقد االمتياز لبهلص بقيادة سيارة في والية كنتاكي  .باإلضافة إلى ذلك ،فأنا أفهم أنه في حالة إدانتي بجنح
أخرى للقيادة تحت تأثير الكحول أو بجنح القيادة باستخدام رخصة قيادة ُمعلقة ،فستزداد العقوبات مع كل إدانة.
أدرك بأنه إذا اعترفت بأني "مذنب" ،فإنه يجوز للمحكمة أن تفرض أي عقوبة ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون ،وعلى الرغم من أن المحكمة قد تنظر في
توصية الوالية ،فإنه يجوز لها أي ً
ضا رفضها  .الحدود القانونية للعقوبات المترتبة على القيادة تحت تأثير الكحول هي:
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(أ) المخالفة األولى خالل  10سنوات:
العقوبات  -غرامة تتراوح من  200دوالر إلى  500دوالر و /أو السجن لمدة من  48ساعة إلى  30يومًا  .كما يمكن استبدال الغرامة أو السجن بالخدمة المجتمعية
()1
لمدة تتراوح من  48ساعة إلى  30يومًا  .وفي حالة وجود ظرف مشدد عند ارتكاب الجنحة ،فهناك حد إلزامي من السجن لمدة ال تقل عن ( 4أربعة) أيام.
التكاليف والرسوم  -تكاليف المحكمة ،رسوم خدمة للقيادة تحت تأثير الكحول ،رسوم برنامج العالج ،رسوم المقاطعة ،الرسوم الحكومية.
()2
برنامج العالج من إدمان الكحول أو المخدرات  90 -يومًا.
()3
تعليق الرخصة  -لمدة ال تزيد عن  6أشهر (أو إذا كان سن  المدعى عليه أقل من  18عامًا ،حتى يبلغ المدعى عليه سن  ،18أيهما يكون أطول) .كما
()4
يجب أن يكون مؤهالً للتقدم بطلب للحصول على ترخيص جهاز استشعار نسبة الكحول في التنفس وقد يكون مؤهالً للتقدم بطلب للحصول على رخصة
القيادة المقيدة الخاصة بالقاصرين إذا تم ارتكاب المخالفة بموجب قانون كنتاكي المنقح ( 189A.010 (1) (cأو (  .)dمصادرة لوحة الترخيص في حالة عدم
منح ترخيص جهاز استشعار نسبة الكحول في التنفس أو إصدار رخصة القيادة المقيدة الخاصة بالقاصرين.
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(ب)المخالفة الثانية خالل  10سنوات:

العقوبات  -غرامة تتراوح بين  350دوالر و  500دوالر ومدة من  7أيام إلى  6أشهر سجن  .كما  يمكن للمحكمة أن تأمر بتنفيذ خدمة مجتمعية لمدة من  10أيام إلى 6
أشهر  .ويتعين أن يقضي الحد األدنى من مدة السجن و /أو الخدمة المجتمعية  .وفي حالة وجود ظروف مشددة ،يكون الحد األدنى لمدة السجن اإللزامية هو  14يومًا.
التكاليف والرسوم  -تكاليف المحكمة ،رسوم خدمة للقيادة تحت تأثير الكحول ،رسوم برنامج العالج ،رسوم المقاطعة ،الرسوم الحكومية.
برنامج العالج من إدمان الكحول أو المخدرات  -سنة واحدة.
تعليق الرخصة  -لمدة ال تزيد عن  18شهرً ا (أو إذا كان سن المدعى عليه أقل من  18عامًا ،حتى يبلغ المدعى عليه سن  ،18أيهما يكون
أطول) .كما يجب أن يكون مؤهالً للتقدم بطلب للحصول على ترخيص جهاز استشعار نسبة الكحول في التنفس وقد يكون مؤهالً للتقدم بطلب
للحصول على رخصة القيادة المقيدة الخاصة بالقاصرين إذا تم ارتكاب المخالفة بموجب قانون كنتاكي المنقح ( 189A.010 (1) (cأو (  .)dمصادرة
لوحة الترخيص في حالة عدم منح ترخيص جهاز استشعار نسبة الكحول في التنفس أو إصدار رخصة القيادة المقيدة الخاصة بالقاصرين.
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(ج) المخالفة الثالثة خالل  10سنوات:
العقوبات  -غرامة تتراوح بين  500دوالر إلى  1000دوالر والسجن من  30يومًا إلى  12شهرً ا ،وقد تقضي المحكمة بتنفيذ مدة  10أيام إلى  12شهرً ا من الخدمة
()1
المجتمعية  .ويتعين أن يقضي الحد األدنى من مدة السجن و /أو الخدمة المجتمعية  .وفي حالة وجود ظروف مشددة ،يكون الحد األدنى لمدة السجن اإللزامية هو  60يومًا.
التكاليف والرسوم  -تكاليف المحكمة ،رسوم خدمة للقيادة تحت تأثير الكحول ،رسوم برنامج العالج ،رسوم المقاطعة ،الرسوم الحكومية.
()2
برنامج العالج من إدمان الكحول أو المخدرات  -سنة واحدة.
()3
تعليق الرخصة  -لمدة ال تزيد عن  36شهرً ا (أو إذا كان سن  المدعى عليه أقل من  18عامًا ،حتى يبلغ المدعى عليه سن  ،18أيهما يكون أطول).
()4
كما يجب أن يكون مؤهالً للتقدم بطلب للحصول على ترخيص جهاز استشعار نسبة الكحول في التنفس وقد يكون مؤهالً للتقدم بطلب للحصول على
رخصة القيادة المقيدة الخاصة بالقاصرين إذا تم ارتكاب المخالفة بموجب قانون كنتاكي المنقح ( 189A.010 (1) (cأو (  .)dمصادرة لوحة الترخيص في حالة
عدم منح ترخيص جهاز استشعار نسبة الكحول في التنفس أو إصدار رخصة القيادة المقيدة الخاصة بالقاصرين.
(هـ)المخالفة الرابعة أو الالحقة خالل  10سنوات:
العقوبات  -من سنة واحدة إلى  5سنوات (جناية فئة   .)Dكما يتعين أن يقضي عقوبة مدتها  120يومًا  .وفي حالة وجود ظروف مشددة ،يكون الحد األدنى
()1
لمدة السجن اإللزامية هو  240يومًا.
التكاليف والرسوم  -تكاليف المحكمة ،رسوم خدمة للقيادة تحت تأثير الكحول ،رسوم برنامج العالج ،رسوم المقاطعة ،الرسوم الحكومية.
()2
برنامج العالج من إدمان الكحول أو المخدرات  -سنة واحدة.
()3
تعليق الرخصة  -لمدة ال تزيد عن  60شهرً ا (أو إذا كان سن  المدعى عليه أقل من  18عامًا ،حتى يبلغ المدعى عليه سن  ،18أيهما يكون أطول).
()4
ً
ً
كما يجب أن يكون مؤهال للتقدم بطلب للحصول على ترخيص جهاز استشعار نسبة الكحول في التنفس وقد يكون مؤهال للتقدم بطلب للحصول على
رخصة القيادة المقيدة الخاصة بالقاصرين إذا تم ارتكاب المخالفة بموجب قانون كنتاكي المنقح ( 189A.010 (1) (cأو (  .)dمصادرة لوحة الترخيص في حالة
عدم منح ترخيص جهاز استشعار نسبة الكحول في التنفس أو إصدار رخصة القيادة المقيدة الخاصة بالقاصرين.
      (و) الظروف المشددة المشار إليها أعاله هي  )1( :قيادة السيارة بسرعة تزيد عن  30ميالً في الساعة فوق الحد األقصى للسرعة؛ (  )2قيادة السيارة في االتجاه
الخاطئ على طريق سريع محدود المنافذ؛ (  )3قيادة سيارة تسببت في وقوع حادث نتج عنه حدوث وفاة أو إصابة جسدية خطيرة؛ (  )4قيادة السيارة عندما يكون
تركيز الكحول في دم السائق أو َن َفسه  0.15أو أكثر كما تم قياسه باختبار (اختبارات) عينة من دم السائق أو عينة التنفس المأخوذة في غضون ساعتين بعد التوقف عن
قيادة السيارة؛ ( )5رفض الخضوع ألي اختبار (اختبارات) [الدم أو التنفس أو البول] يطلبه ضابط لديه أسباب معقولة لالعتقاد بأن الشخص كان يقود أو يتحكم فعليًا في
سيارة بما ينتهك قانون كنتاكي المنقح ( ،189A.010(1باستثناء المخالفة األولى بموجب قانون كنتاكي المنقح (189A.010(5)(a؛ و ( )6قيادة سيارة تقل
راكبًا دون سن  12عامًا.
أدرك أنه إذا رفضت المحكمة اتفاق اإلقرار بالذنب ،فيجب عليها إخطاري بذلك والسماح لي إما باإلصرار على إقراري بالذنب ،وفي هذه الحالة قد أحصل على قرار أقل
.7
ً
تفضيل في قضيتي مما هو منصوص عليه في اتفاقية اإلقرار بالذنب ،أو سحب إقراري بالذنب والمضي قدمًا في إجراءات المحاكمة.
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في مقابل إقراري بالذنب ،وافقت الوالية على توصية المحكمة بتوجيه التهمة (التهم) األولية  /المعدلة التالية والقضاء بعقوبة
.8
(عقوبات)_____________________________________________________________________________________:
       ____________________________________________________________________________________________
وبصرف النظر عن التوصية ،لم يعدني أحد ،بما في ذلك المحامي ،بأي منفعة أخرى مقابل إقراري بالذنب ،ولم يجبرني أحد أو يهددني على اإلقرار بأنني "مذنب".
 qبما أنني مذنب وال أدعي براءتي ،فأنا أود أن أقر بأنني "مذنب" استنا ًدا إلى التوصية المذكورة أعاله .وهذه الحقائق تثبت إدانتي:
.9
بتاريخ ___________________________،2_____ ،
      ____________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________
أو
ً
ً
 qوفقا لقضية كارولينا الشمالية ضد ألفورد ( ،))North Carolina v. Alford,400 U.S. 25 (1970أود اإلقرار بأنني "مذنب" استنادا إلى التوصية المذكورة
أعاله  .وبالتالي وفي هذه المرافعة ،فأنا ال أقر بالذنب ولكنني أعتقد أن األدلة ضدي تشير بقوة نحو إدانتي وأنا أفضل اختيار ما يخدم مصالحي أال هو اإلقرار بالذنب.
 .10أدرك أنه بسبب إدانتي هنا اليوم ،قد أتعرض لعقوبات أشد  /مشددة إذا وجدت مذن ًبا و /أو تمت إدانتي بأي جنح جنائية في المستقبل  .كما أدرك أنه إن لم أكن
مواط ًنا من الواليات المتحدة ،فقد أتعرض للترحيل وف ًقا للقوانين واللوائح التي تحكم خدمات الهجرة والجنسية في الواليات المتحدة.
أصرح بأن إقراري بأنني "مذنب" قد صدر بحرية وعن دراية وبتعقل وبمحض إرادتي .وأنا أدرك طبيعة هذه اإلجراءات واألحكام الكاملة لهذا االلتماس وجميع
.11
االلتزامات المفروضة عليّ بموجب أحكامه.
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جرى التوقيع في جلسة المحكمة العلنية في هذا اليوم _______ من ________________________________.2______ ،
______________________________ ______________________________

				
توقيع المدعى عليه

			
توقيع محامي الدفاع (إن وجد)

______________________________

اسم المحامي بحروف منفصلة

