WNIOSEK O ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO ORAZ
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www.jud.ct.gov

Aby uzyskać informacje na temat
udogodnień w ramach ADA, skontaktuj
się z sekretariatem sądowym lub wejdź
na stronę: www.jud.ct.gov/ADA.

im

Dla Oskarżonego: Wypełnij część Wniosek, złóż niniejszy formularz w Sekretariacie Sądowym, oraz wyślij kopię prokuratorowi.
Do Sekretarza: Wyślij kopię ostatecznego nakazu sądowego przychylającego się do wniosku, lub odrzucającego go, do Działu
Sądowych Usług Wspomagających oraz placówki leczniczej DMHAS.

.

Instrukcje

Powiadomienie dla Sekretarza: Utajnij akta wedle nakazu sądowego w oparciu o § 17a -696(b) Kodeksu Ogólnego.
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Do: Sądu Wyższego Stanu Connecticut
Adres Sądu

Numer
GA/JD

Sygnatura akt

Pełne imię i nazwisko oskarżonego

Adres oskarżonego (Numer, ulica, numer mieszkania, miejscowość i kod pocztowy)

Pseudonim/ Nazwisko rodowe oskarżonego

Numer telefonu oskarżonego

Wniesiony(-e) zarzut(y)

Numer sprawy CMIS

Adres e-mail oskarżonego

Wniosek

Zarzucono mi popełnienie czynu(-ów) przestępczego(-ych), i w czasie dopuszczenia się owego(-ych) czynu(-ów) byłem uzależniony
od alkoholu lub narkot. Proszę sąd o zawieszenie postępowania sądowego (wstrzym. mojej sprawy) i nakazanie, abym poddał się
leczeniu uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, zamiast odbycia procesu. Jeżeli sąd przychyli się do mojego wniosku, rozumiem
że: Nie przysługuje mi niniejszy program, jeżeli jestem oskarżony o naruszenie §§ 14-227a, 14-227g, 14-227m, 14-227n, 53a-56b

1.

lub 53a-60d Kodeksu Ogólnego, lub ciężkie przestępstwo Klasy A, B lub C, chyba że sąd nie zastosuje niniejszych
kryteriów dyskwalifikacji w stosunku do mnie (pomimo tego, pozwoli mi uczestniczyć w programie). (Wybierz jedno)

Nie został postawiony mi żaden z wyżej wymienionych zarzutów.
Został postawiony mi co najmniej jeden z wyżej wymienionych zarzutów, aczkolwiek proszę sąd o niezastosowanie kryteriów
dyskwalifikacji w stosunku do mnie.
(Jeżeli jesteś oskarżony o naruszenie §§ 14-227a, 14-227g, 14-227m, 53a-56b lub 53a-60d Kodeksu Ogólnego, i w trakcie
dopuszczenia się owego naruszenia prowadziłeś komercyjny pojazd silnikowy lub posiadałeś komercyjne prawo jazdy lub
pozwolenie na instruktarz komercyjnego kierowcy, wówczas sąd musi zastosować kryteria dyskwalifikacji w stosunku do Ciebie,
i nie możesz uczestniczyć w programie.

2. Nie kwalifikuję się do progr., jeżeli sąd nakazał, abym poddał się leczeniu uzależn. od alkoholu lub narkot. przy dwóch wcześniejszych
okazjach, w oparciu o §§ 17-155y (i), 17a-696, 19a-386 lub 21a-284 (uaktual. do 1989 r.) Kodeksu Ogólnego. (Wybierz jedno).
Sąd nie nakazał, abym poddał się leczeniu, w oparciu o wyżej wymienione paragrafy.
Sąd nakazał, abym poddał się leczeniu, w oparciu o wyżej wymienione paragrafy.
Jeżeli tak, ile razy? (Wybierz jedno).

1 raz

2 razy

3. Ustawa o przedawnieniu związana z moim(-i) zarzutem(-ami) zostanie zawieszona (wstrzymana) podczas trwania
mojego leczenia, oraz zrzekam się prawa do bezzwłocznego procesu. Da to Prokuraturze więcej czasu na ściganie
mnie sądownie za moje przestępstwo(-a), jeżeli nie ukończę leczenia pomyślnie.
4. Muszę powiadomić ofiarę(-y) mojego(-ich) rzekomego(-ych) przestępstw(a) o niniejszym wniosku, przy użyciu formularza
JD-CR-89, Powiadomienie Ofiary - Wniosek o Zawieszenie Postępowania Sądowego, oraz o tym, że sąd da ofierze(-om)
okazję aby wypowiedzieć się, zanim przychyli się do mojego podania.
5. Sąd może zawiesić postępowanie sądowe przeciwko mnie maksymalnie na 2 lata, i umieścić mnie w pieczy Działu Sądowych
Usług Wspomagających (CSSD) w celu terapii alkoholowej lub narkotykowej. Podczas tego okresu, CSSD może nałożyć
którykolwiek z warunków nadzoru sądowego wymienionych w § 53a-30(a) lub (b) Kodeksu Ogólnego, oraz może
poddać mnie testowi alkoholowemu lub narkotykowemu bez zapowiedzi. Jeżeli nie zastosuję się do warunku(-ów)
nałożonych przez CSSD, sąd może wznowić postępowanie sądowe przeciwko mnie.

Rozumiem, że jeżeli mój wniosek zostanie przyjęty, będę musiał uiścić opłatę administracyjną w wysokości 25 USD, oraz pokryć koszty
leczenia, chyba że sąd je zniesie. (Wybierz jedno).
Zamierzam uiścić opłatę administracyjną w wysokości 25 USD oraz pokryć koszty leczenia.

Zamierzam złożyć Oświadczenie o Ubóstwie - Zwolnienie z Opłat, Sprawa Kryminalna, formularz JD-AP-48, w którym poproszę sąd
o zwolnienie mnie z opłat i kosztów; lub
Kwalifikuję się na to, aby reprezentował mnie obrońca z urzędu, zatem sąd musi zwolnić mnie z kosztów i opłat.

Podpisując niniejszy formularz, proszę sąd o zawieszenie postępowania sądowego przeciwko mnie i nakazanie, abym poddał się
leczeniu uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.
Przeczytałem i rozumiem
powyższe informacje.

Data podpisu

Podpisano (Oskarżony)

Podpisano (Odpowiednio uprawniona osoba)

Wpisz imię i nazwisko literami drukowanymi
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Za zgodą (Rodzica lub Opiekuna Prawnego,
w przypadku osoby nieletniej)
Data podpisu

Pierwszy Nakaz Sądu
Wniosek oskarżonego jest odrzucony.
Wniosek oskarżonego zostaje odroczony na następujący termin; sąd nakazuje, aby akta sprawy zostały utajnione oraz to, aby oskarżony
powiadomił ofiarę(-y) o niniejszym wniosku, przy użyciu form. Powiadomienie Ofiary - Wniosek o Zawieszenie Postępowania Sądowego, JD-CR-89.
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Sąd stwierdza, że zbadanie oskarżonego w celu ustalenia czy jest uzależniony od alkoholu lub narkotyków, i kwalifikuje się na
leczenie na podstawie § 17a-696 Kodeksu Ogólnego, będzie służyło interesom wymiaru sprawiedliwości, i nakazuje takie badanie.

Sprawa jest odroczona do: (Data i godzina) Data powiadomienia

Podpisano (Sędzia lub Asystent Sekretarz)

Data podpisu

Drugi Nakaz Sądowy

(Jeżeli podanie będzie odrzucone, i nakazane zostanie odpieczętowanie dokumentacji, rozważ nakazanie usunięcia numeru telefonu oskarżonego).

Wniosek oskarżonego zostaje odrzucony.

Sąd stwierdza, że oskarżony był osobą uzależnioną od alkoholu lub narkotyków w czasie popełnienia przestępstw(a), oskarżonemu obecnie

potrzebne jest leczenie, które prawdopodobnie pomoże mu uwolnić się od uzależnienia; zawieszenie postępowania sądowego będzie sprzyjać
interesom sprawiedliwości. Oskarżony przyznał, że rozumie konsekwencje owego zawieszenia, i wszystkie ofiary zostały powiadomione, oraz
miały możliwość wypowiedzenia się. Zatem, wniosek oskarżonego zostaje rozpatrzony przychylnie; zawiesza się postępowanie sądowe,

sprawa jest odroczona na poniższy termin, a oskarżony jest przekazany w pieczę CSSD (Oddziału Sądowych Usług Wspomagających) na niżej
wymieniony Okres Nadzoru Sądowego, pod następującymi, zaakceptowanymi przez oskarżonego Warunkami Nadzoru:

Opłaty i Koszty Programu

Sąd nakazuje oskarżonemu uiszczenie opłaty administracyjnej w wysokości 25 USD, oraz pokrycie kosztów leczenia. Jeżeli
oskarżony złożył Oświadczenie o Ubóstwie - Zwolnienie z Opłat, Sprawy Karne (formularz JD-AP-48), ów wniosek zostaje odrzucony.
Sąd zwalnia z uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 25 USD oraz pokrycia kosztów leczenia, ponieważ oskarżony jest
reprezentowany przez Obrońcę z Urzędu, lub kwalifikuje się na taką reprezentację, lub sąd uznał, iż oskarżony jest ubogi.
Inne: (Sprecyzuj)

Nadzór Sądowy Oskarżonego

Okres nadzoru sądowego: (Nie dłuższy niż 2 lata)
Warunki Nadzoru Sądowego:

x Oskarżony będzie poddawany testom alkoholowym lub narkotykowym, według uznania Kuratora Sądowego.

N

Inne: (Patrz niżej i na jakąkolwiek dołączoną kartkę)

Sprawa odroczona do: (Data i godzina)

Podpisano (Sędzia lub Asystent Sekretarz)
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Data podpisu

