POWIADOMIENIE O WNIOSKU O
PRZYSPIESZONY PRZEDPROCESOWY
PROGRAM RESOCJALIZACYJNY

ODDZIAŁ SĄDOWY
STANU CONNECTICUT

www.jud.ct.gov

INSTRUKCJE DLA OSKARŻONEGO

JD-CR-10P Uakt. 3-16
C.G.S. § 54-56e, P.B. § 39-33

1. Prześlij oryginał tego powiadomienia o wniosku do poszkodowanego jako List Wartościowy (Registered Mail) lub Polecony (Certified Mail).
2. Jedną kopię tego powiadomienia o wniosku wraz z pokwitowaniem wysyłki, lub pokwitowaniem dostarczenia (zieloną kartą), jeżeli
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(Imię nazwisko, adres oraz kod pocztowy poszkodowanego)
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o nie poprosiłeś, prześlij do Sekretariatu Sądowego.
3. Jedną kopię tego powiadomienia o wniosku wraz z pokwitowaniem wysyłki lub dostarczenia zatrzymaj do własnej dokumentacji.

┘

└

DO: Wyżej Wymienionego Poszkodowanego
Od (Imię nazwisko Oskarżonego)

Adres Oskarżonego (Numer budynku, ulica i miasto)

Sąd Okręgowy lub Rejonowy

Adres Sądu

Czyny Kryminalne lub Naruszenie Prawa Drogowego Zarzucane Oskarżonemu
Data i Godzina Postępowania Sądowego

_____ .m.

Prokurator Stanowy (Imię, nazwisko oraz numer telefonu)

Wniosek o przyspieszony przedprocesowy program resocjalizacyjny wyżej
wymienionego Oskarżonego został złożony przez
Oskarżonego

Zastępcę Prokuratora Stanowego

w oparciu o Ustawę Stanu Connecticut 54-56e. Oskarżonemu
zarzuca się wyżej wymienione Czyny Kryminalne lub Naruszenie
Prawa Drogowego.

Jeżeli Sąd przyzna Oskarżonemu przyspieszoną resocjalizacjię
przedprocesową, Oskarżony zostanie umieszczony pod nadzorem sądowym
na okres wyznaczony przez Sąd, ale nie dłuższy niż dwa (2) lata. Jeżeli okres
nadzoru wyznaczonego przez Sąd zostanie satysfakcjonująco odbyty, zarzuty
przeciwko Oskarżonemu będą oddalone.

Podpisano (Oskarżony)

Jako "ofiara" powyższych Czynów Kryminalnych lub Naruszenia

Prawa Drogowego, masz prawo do tego by zostać poinformowanym o
wniosku, oraz wypowiedzenia się przed Sądem na temat tego czy
uwaźasz, źe program powinien być przyznany Oskarźonemu.

Jeżeli sprzeciwiasz się wnioskowi Oskarżonego, możesz stawić się w
wyżej wymienionym Sądzie w Dniu Postępowania, o wyżej
wymienionej godzinie, i powiedzieć Sędziemu dlaczego uwaźasz, źe
program nie powinien zostać przyznany Okarźonemu.

Możesz skontaktować się telefonicznie z Prokuraturą, pod wyżej
wymienionym numerem telefonu, przed Datą i Godziną
postępowania, aby dowiedzieć się czy data lub godzina nie zostały
zmienione.

Data Podpisu (Miesiąc, dzień, rok)

Do Użytku Sądu

Data Złożenia

POWIADOMIENIE O ADA

Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie z Ustawą
o Niepełnosprawnych (ADA). Jeżeli potrzebujesz
udogodnień, w ramach ustawy ADA, skontaktuj się z
sekretariatem sądowym pod wyżej wymienionym numerem.

N

Numer Sprawy na Wokandzie Sądu Wyższego

Powiadomienie o Wniosku o Przyspieszoną Resocjalizację Przedprocesową.

Print Form

Reset Form

