
Przestuchanie administracyjne jest przestuchaniem 
cywilnym i nie rna nic wspolnego z przestuchaniem 
kryminalnym. Sprawy rozpatrywane przez ten depart
ment Set karane grzywnami lub weryfikowane przez 
innego rodzaje kar za wyj'!tkiem kary wiezienia. 

W przestuchaniu administracyjnym obci'lienie dowodowe 
wymaga udowodnienia wykroczenia przeciwko 
miejskiemu rozporz'!dzeniu: przewaga dowod6w decyduje 
o wyniku, co oznacza, ze wiycej niZ prawdopodobne wyk
roczenie takie miato miejsce. Rozni to sie od posterpowania 
kryrninalnego, w ktorym przewaga dowodow, dowodzi 
winer: ponad wszelk'! w'!tpliwose. 

Wiele typ6w spraw zwi'!zanych z kodeksem miejskim 
Set przenoszone z Miejskiego S,!du Okrergowego do 
Departamentu Przesluchan Administracyjnych w celu 
przyspieszenia toku rozpraw, zmniejszenia koszt6w 
sporu, oraz by pozwolie S,!dom Okrergowym zaj'le sie 
powaznymi wykroczeniami. 

Urz~dnicy Prawa 
Administracyjnego 

Adwokaci nie zatrudnieni przez Urz'!d Miasta mog,! 
przewodniczye wierkszosci spraw jako urzerdnicy pra
wa administracyjnego, tak jak serdzia przewodniczy 
rozprawie na sali rozpraw. Poza kilkoma urzerdnikami 
prawa administracyjnego, wierkszose jest indywidu
alnymi kontraktorami, a nie pracownikami miasta. 
Urzerdnicy nie odpowiadaj,! przed przewodnicz'!cym 
urzerdu miasta, kt6rego departament wystawit mandat. 
Urzerdnicy prawa administracyjnego Set zobowi,!zani 
do przejscia odpowiedniego szkolenia, aby bye pro
fesjonalnym, lojalnym i uprzejmym urzerdnikiem. 

Departament sklada si~ z pi~ciu 
odr~bnych grup. Przyklady spraw: 

Oddzial Budynkow 

• Naruszenia kodow budowlanych 

• Budynki uzywane przez gangi i w kt6rych 
sprzedawane s,! narkotyki 

• Naruszenia kodow przeciwpozarowych 

Oddzial Konsumenta 

• Brak miejskich nalepek na samochod. 

• Klamliwe ogloszenia / oszustwa bizne 
sowe 

• Niezarejestrowane biznesy 

Oddzial Ochrony Srodowiska 

• Przepeinianie pojemnikow na smieci 

• Firmy spozywcze nie przestrzegaj'!ce 
przepisow sanitarnych 

• Produkty spozywcze z przeterminowan'! 
dat'! waznosci 

• Wykroczenia dotycz'!ce material6w 
wtornych 

• Farby zawieraj,!cej olow w miesz 
kaniach w ktorych mieszkaj,! nieletni 

Oddzial Miejski 

• Mandaty wydane przez policjy 

• Nieplacenie podatkow biznesowych 

• Zajycie wynagrodzenia na zabezpieczenie 
nalei:nosci 

Oddzial Komunikacji 

• Mandaty za nieprawidlowe parkowanie 

• Samochody z zalozon'! blokad,! kola 

Ponii.szy biuletyn w prosty spos6b objasnia nasz 
cecllll'y'. Nasze Zasacly' i Regulacjc \V Rotqczcniu z 

clem Miejskim objasniaj" RORl'a\\'nosc RI'Zestlichal1. 



Przesluchania Administracyjne: Procedura 

Miejski inspektor lub policjant rna prawo wystawie mandat, uwagy 0 wyk
roczeniu lub zlozye skargy przeciwko tobie. Sprawa moze bye r6wniez 
zalozona przez obywatela lub spolecznose miejsk~. 

Jesli otrzymaies mandat, skargy lub noty 0 ziamaniu prawa nakazuj~ce Ci 
stawienie siy na przesluchanie do Departamentu Przesluchan Adrninistra
cyjnych, musisz osobiscie lub poprzez twego peinomocnika stawie siy sie 
pod wskazanym adresem, i w wyznaczonym dniu 0 okreslonej godzinie. 
Jesli jyzyk angielski jest jyzykiem, kt6rym nie postugujesz siy biegle, mu
sisz przyprowadzie kogos m6wi~cego po angielsku. 

W niekt6rych przypadkach, takich jak: mandat za parkowanie lub wyk
roczenie przeciwko Urzydowi Komunalnemu, masz mozliwosc wyboru 
przestuchania. Jesli siy zdecydujesz sie na t~ opcje, musisz zwr6cie ty czese 
dokumentu z zaznaczonym okienkiem: "in person" (osobiscie). Oznacza to, 
ze chcialbys wybronie sie z mandatu na przesluchaniu. W zwi~zku z tym, 
Departament Przesluchan Administracyjnych poinformuje ciy listownie 0 

wyznaczonej dacie. 

Jesli nie stawisz siy na przesluchanie w zwi~zku z chorob~ lub jakimkolwiek 
innym naglym wypadkiem, masz 21 dni na to by poprosie 0 wyznaczenie 
nowej daty na przesluchanie wypeIniaj~c formy: "Motion to Set Aside". 

Formularze na odlozenie oplat i kar s~ dostypne w kioskach "!nformacji", 
kt6re zlokalizowane s~ na zewn~trz pokoju przesluchan lub w gl6wnym ki
osku informacj i. Formularz powinien bye zlozony w Budynku Centralnych 
PrzesluchaiJ., 400 West Superior St. , pomiydzy godzinami od 9: 00 ranG do 
4: 00 po poludniu. W tym samym czasie, kiedy skladane bydzie podanie 0 

odiozenie kar i oplat, otrzymasz daty swojego przesluchania. Jesli twoja 
prosba zostanie zatwierdzona, mozesz oczekiwae, ze twoje przesluchanie 
bydzie wyznaczone w najblizszym terminie. 

Obecnosc na Przesluchaniu 

Aby uczestniczye w wyznaczonym przesluchaniu, postypuj zgodnie z 
informacj~ zawarta na mandacie, skardze lub uwadze, dotycz~cych daty, 
godziny, adresu i numeru pokoju. Na zewn~trz twojego pokoju przesluchan, 
znajdziesz listy przestuchan, kt6re s~ wyznaczone na dany dzien. Przesluchania 
zaczynaj~ siy punktualnie, zgodnie z wyznaczon~ godzin~ ~a mandacie. Mirno 
wszystko powinienes przyjse kilka minut wczesniej , aby zaj~c rniejsce. 

Kiedy wejdziesz do pokoju przesIuchaiJ., zajmij miejsce i czekaj dop6ki 
twoja sprawa nie zostanie wezwana. 

Przesluchanie 

Kiedy urzydnik prawa administracyjnego wejdzie na sale, ona lub on 
w przem6wieniu przedstawi siy, oraz wyglosi swoje oczekiwania co do 
przesluchan. Przedstawi r6wniez porz~dek rozpraw. Kiedy twoja spra
wa zostanie wezwana powinienes powiedziee "here" (tutaj) lub "pres
ent" (obecny), podejse do podium naprzeciwko lawy, za kt6r~ siedzi 
urzydnik prawa administracyjnego. Sprawa siy rozpoczyna i obydwie 
strony maja szanse przedstawienia i zaprezentowania dowod6w i swoich 
racji. Wszystkie przesluchania s~ sktadane pod przysiyg~ i nagrywane 
nabiez~co. 

Mandat, skarga lub nota 0 zlamaniu prawa, w kt6rych jestes pozwan~ 
stron~ i twoja wina jest domniemana, moze bye wystarczaj~cym dowo
dem zar6wno na uzasadnienie jak i tez odrzucenie pozwu ze strony mia
sta. Zgodnie z prawem, inspektor, str6z parkingu, detektyw lub policjant, 
kt6ry wypisal mandat, nie mus i bye obecny na rozprawie. 

Nie mniej jednak, mandat, skarga lub nota przeciwko wykroczeniu musi 
zawierae prawidlowo wpisan~ daty, miejsce i godziny, dane identyfika
cyjne osoby, detale zwi¥ ane z wykroczeniem, niezbydne do zapadniycia 
wyroku. 

Mozesz reprezentowae siy sam, zatrudnie adwokata na koszt wlasny lub, 
w niekt6rych przypadkach miye autoryzowanego pemomocnika. Twoirn 
reprezentantem moze bye przyjaciel, czlonek rodziny, pracownik lub agent 
W przypadkach takich jak: zalozenie blokady kola, zarejestrowany 

wlasciciel samochodu ill 
upowazniaj~ce do wyst, 
stawione. W przypadku 
anie, osoba ta musi stawi 

Masz prawo do tego, ab 
nego swoj~ wersjy wyda 
jak: rachunki, zdjycia, itp 
spraw~. Wszystkie dowo( 
przez Departament Przes 
niestety nie masz prawa ( 

Na sale rozpraw nie wol 
aparat6w fotograficznych 
Poprawne zachowanie 01 
przeszkadzaj~ce w rozpra 
nawet wtedy, jesli ich spr. 

Decyzja 

Urzydnik prawa adminisl 
dwu stron, na podstawie 
iesz uznany winnym, opl 
miejskiego. Decyzja zost 
koncu swojego przestuch 

Wszystkie kary maj~ by 
Revenue". Oplaty moze1 

Jesli nie zgadzasz siy z de 
dni na odwolanie siy od 
w Centrum Richard Dal 
Randolph Street). 

Przedstawieni« 

Chicagowski Departamel 
dzialalnose 1 stycznia, 1 ~ 

Zgodnie z przepisami Sy1 
liczne, kt6re wydaj~ mall( 
roczeniu nie s~ agencjar 
Sprawy te s~ rozpatryw 
Departamentu Przesluch 
wi~z~ce wyroki. 


