
Powiadomienia Związane z COVID-19 
 
Aktualna Lista Czynnych Budynków Sądowych oraz Ich Godzin Urzędowania (link do 
załączonej listy czynnych budynków sądowych) 
 
3 kwietnia 2020 r.: Zdalne Składanie Wniosków o Tymczasowe Zakazy Zbliżania się  

 Oddział Sądowy wdraża nową procedurę dot. zdalnego składania tymczasowych 

zakazów zbliżania się. Rozporządzenie Wykonawcze Gubernatora tymczasowo eliminuje 

wymóg tego, aby wnioskodawcy ubiegający się o tymczasowy zakaz zbliżania się składali 

przysięgę, że oświadczenia są prawdziwe, i eliminuje potrzebę zaprzysięgania 

wnioskodawców przez notariusza albo inną uprawnioną do tego osobę, ale w dalszym 

ciągu obarcza odpowiedzialnością wnioskodawcę do tego, aby składał(a) prawdziwe 

oświadczenia. Więcej informacji można znaleźć tutaj. (Powyższy link zaprowadzi Cię do 

instrukcji, które obecnie są tłumaczone na język hiszpański).  

1 kwietnia 2020 r.: Nieczynne Biura Nadzoru Sądowego Dorosłych    

 Oddział Sądowy wstrzymał do odwołania publiczny dostęp do biura Nadzoru Sądowego 

Dorosłych, dotyczy to również klientów nadzoru sądowego, chyba że do wstępu zostali 

upoważnieni przez kuratora sądowego. Godziny urzędowania biur są takie same jak 

budynków sądowych, i istnieje możliwość kontaktu telefonicznego  z owymi biurami. 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, jeżeli potrzebna jest Ci pomoc kuratora 

sądowego. Dziękujemy za wyrozumiałość.  

27 marca 2020 r.: Biura Usług Egzekwowania Alimentów na Dziecko Zostają Tymczasowo 
Zamknięte 

 Od 30 marca 2020 r., do odwołania, Biura Usług Egzekwowania Alimentów na Dziecko 

Oddziału Sądowego (SES) zostają zamknięte na terenie całego stanu ze względu na 

https://jud.ct.gov/remote_restrain.htm
https://jud.ct.gov/directory/directory/adultprob.htm


kryzys COVID-19. Centrum Obsługi Telefonicznej również zostały zamknięte od 30 

marca, do odwołania.  

 Nadal można dokonywać wpłat alimentów na dziecko wysyłając czeki lub przekazy 

pieniężne drogą pocztową, do Centrum Płatności Stanu Connecticut na adres: 

Connecticut-CCSPC, P.O. Box 990031, Hartford, CT 06199-0031. Koniecznie wpisz numer 

swojej sprawy  oraz/lub numer Social Security na czeku lub przekazie pieniężnym.  

 W obecnej sytuacji, biuro SES jest obsługiwane przez zmniejszoną liczbę pracowników i 

oferuje ograniczony zakres usług. Jeżeli masz ważną sprawę dotyczącą alimentów na 

dziecko lub pytanie dotyczące swojej sprawy, możesz skontaktować się z biurem drogą 

e-mailową CSIPRU@JUD.CT.GOV 

 Nadal można korzystać z automatycznej linii przetwarzania płatności w celu uzyskania 

informacji o płatnościach związanych z Twoja sprawą, pod numerem 1-888-223-7223. 

19 marca 2020 r.: Uaktualnienie dot. Spraw Cywilnych i Mieszkaniowych, włączając w to 
Sprawy dot. Eksmisji oraz Przejęcia Nieruchomości   

 Z mocą natychmiastową zawieszone zostaje egzekwowanie nakazów eksmisji do 1 maja 

2020 r.  

 W zgodzie z niedawno wydanym przez Krajowy Departament Mieszkalnictwa i 

Urbanistyki 60-dniowym moratorium o przejmowaniu nieruchomości oraz eksmisjach, 

Sąd niniejszym przedłuża wydane przez siebie wcześniejsze Nakazy odwołujące niektóre 

aukcje przejętych nieruchomości, za pomocą następujących nakazów: WSZYSTKIE 

wcześniej wyznaczone na marzec, kwiecień oraz maj aukcje przejętych nieruchomości są 

niniejszym przełożone na sobotę, 6 czerwca 2020 r., a żaden z wyznaczonych Komitetów 

nie będzie mógł rozpocząć prac związanych ze sprzedażą (tzn. umieszczanie znaków o 

przejęciu na terenie posiadłości, itd.) przed 1 maja 2020 r.  

mailto:CSIPRU@JUD.CT.GOV


 Orzeczenie wydane w JAKIMKOLWIEK postępowaniu o przejęcie nieruchomości, w 

którym to Sąd wyznaczył „datę wykonania” (“law day”) na jakikolwiek dzień w marcu, 

kwietniu albo maju, jest niniejszym poprawione tak, że pierwsza „data wykonania” 

zostaje wyznaczona na 2 czerwca 2020 r.   

 Na koniec, wszystkie procesy cywilne, konferencje dot. prowadzenia spraw, 

postępowania przed-procesowe, konferencje dot. statusu sprawy, mediacje J-ADR oraz 

krótkie sprawy cywilne i rodzinne, sporne i bezsporne, zostały odwołane na czas trwania 

ograniczenia działalności Oddziału Sądowego do funkcji o Najwyższym Priorytecie. W 

oparciu o nakaz Sędziego Jamesa W. Abramsa, Głównego Sędziego Administracyjnego 

Spraw Cywilnych.  

12 marca 2020 r.: Przełożone Procesy z Udziałem Ławy Przysięgłych  

 Wszystkie procesy z udziałem ławy przysięgłych, cywilne jak i karne, z wyjątkiem obecnie 

toczących się już procesów z udziałem ławy przysięgłych, oraz procesów karnych z 

udziałem ławy przysięgłych, których rozpoczęcie jest konieczne ze względu na wcześniej 

złożone i rozpatrzone przychylnie wnioski o bezzwłoczny proces, zostają zawieszone do 

odwołania ze skutkiem natychmiastowym.  

12 marca 2020 r.: Sądy Będą Obsługiwały Sprawy o Najwyższym Priorytecie   

 W oparciu o warunki Planu dot. Kontynuacji Działania Oddziału Sądowego (COOP), sądy 

wyznaczą terminy rozpraw, i przeprowadzą rozprawy, jedynie w związku ze sprawami 

określonymi jako „Działania Operacyjne o Najwyższym Priorytecie” (”Priority 1 Business 

Functions”) aż do odwołania.  

 Następujące sprawy są Działaniami Operacyjnymi o Najwyższym Priorytecie: 



o Postawienie w stan oskarżenia osób oskarżonych o czyn karny i 

przetrzymywanych w areszcie zamiast kaucji, oraz wszystkie sprawy postawienia 

w stan oskarżenia, włączając w to sprawy związane z przemocą domową;  

o Rozprawy dot. Umieszczenia w Zakładzie Poprawczym; 

o Nakazy w sprawach rodzinnych dot. ulgi od maltretowania;  

o Cywilne nakazy dot. ulgi od maltretowania  

o Cywilne nakazy ochrony 

o Wnioski ex parte 

o Nakazy tymczasowej opieki rodzicielskiej (Sprawy Młodocianych) 

o Nakazy stawiennictwa (Sprawy Młodocianych) 

o Nagły nakaz ex parte dot. tymczasowej opieki rodzicielskiej  

o Działania sądu spraw nieletnich dot. młodocianych przebywających w areszcie 

o Odebranie praw rodzicielskich  

o Powiadomienie dla ofiar przemocy domowej 

o Egzekwowanie cywilnych oraz rodzinnych nakazów  „capias mittimus” oraz 

przegląd kaucji 


