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Powiadomienie o Apelacji od Decyzji w Habeas Corpus - Wniosek
musi zostać wypełniony, podpisany i złożony w sekretariacie Sądu
Wyższego wymienionego poniżej, w ciągu dwudziestu (20) dni od daty
wydania powiadomienia dotyczącego orzeczenia odnośnie Twojej
prośby o certyfikat na złożenie apelacji, chyba że sąd wydłuży limit
czasowy. (Wpisz datę poniżej).

Data Orzeczenia

Data wydania powiadomienia (o Przyznaniu Ci certyfikatu do apelacji)
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Powiadomienie o Apelacji od Orzeczenia Skazującego
- Wniosek ten musi zostać wypełniony, podpisany i
złożony w sekretariacie Sądu Wyższego wymienionego
poniżej, w ciągu dwudziestu (20) dni od Daty Orzeczenia,
chyba że sąd wydłuży limit czasowy. (Wpisz datę poniżej).

Instrukcje T

Do Wnioskodawcy: Wypełnij formularz i zrób 2 kopie. Złóż oryginał i 1. kopię w sekretariacie. Zatrzymaj 1. kopię do swojej
dokumentacji.
Uwaga: Na formularzu musisz złożyć podpis pod przysięgą.
Do Sekretarza: Podstempluj formularz w momencie złożenia. Oryginał włącz do dokumentacji jako sprawa w toku, oraz
przekaż 1. kopię do Biura Obrońcy z Urzędu.
Organ Sądowy wyznaczy datę rozprawy w ciągu 20 dni po złożeniu. Prześlij pisemne powiadomienie o rozprawie
do (1) adwokata procesowego lub wnioskodawcy, jeżeli reprezentuje się sam, (2) Biura Obrońcy z Urzędu, do
którego podanie zostało wysłane, oraz (3) Naczelnika Usług Prawnych w Biurze Obrońcy z Urzędu.

Nazwa i adres sądu
Sygnatura akt

Nazwa sprawy

1. Nie mogę pokryć opłat, kosztów oraz wydatków apelacji (jestem ubogi), i nie stać mnie na zatrudnienie prawnika.
2. Podstawy na których zamierzam wnieść apelację są następujące:

(Jeżeli potrzeba Ci więcej miejsca, załącz oświadczenie (pod przysięgą) przedstawiające podstawy, na których zamierzasz złożyć apelację).

3. Fakty dotyczące mojej sytuacji finansowej są następujące:

(Jeżeli potrzeba Ci więcej miejsca, załącz oświadczenie (złożone pod przysięgą) przedstawiające fakty dotyczące Twojej sytuacji finansowej).

ZATEM, zwracam się z prośbą do sądu o (1) zwolnienie mnie z opłat określonych ustawą, kosztów podlegających opodatkowaniu, oraz
przedstawienia gwarancji, że pokryje koszty przy apelacji, jeżeli gwarancja została nakazana w oparciu o Paragraf 60-9 Regulaminu
Postępowania Sądowego Stanu Connecticut; (2) przyznanie adwokata do reprezentowania mnie przy apelacji, bez kosztu dla mnie, oraz
pozwolenie na wycofanie stawiennictwa adwokata procesowego, jeżeli takowy był; oraz (3) nakazanie aby niezbędne koszty rozpatrzenia
apelacji sądownie zostały pokryte przez Stan, Paragraf 63-6 oraz 63-7 Regulaminu Postępowania Sądowego Stanu Connecticut.
Podpis wnioskodawcy

Ź

Złożył podpis i został zaprzysiężony w
mojej obecności w dniu
(Data)
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Podpisano (Notariusz/Komisarz Sądu Wyższego) Ź

Sygnatura akt

Nazwa sprawy

NAKAZ
Ubogi
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Nie jest Ubogi, niniejszym nakazuje aby wniosek został:
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Sąd po stwierdzeniu że wnioskodawca jest

Rozpatrzony przychylnie jak następuje:

1. Wnioskodawca jest zwolniony z następujących opłat:

Opłaty za złożenie Apelacji (S ąd Wyższy lub Apelacyjny)
Innych (Wyjaśnij):

Kosztów transkrypcji związanych ze
złożeniem apelacji.

2. Z kosztów podlegających

Zwolniony

Nie Zwolniony

3. Z gwarancji pokrycia

Zwolniony

Nie Zwolniony

opodatkowaniu

kosztów

Zostaną pokryte

4. Niezbędne koszty rozpatrzenia apelacji drogą sądową

Nie zostaną pokryte przez Stan.

Jeżeli niezbędne wydatki są pokrywane przez Stan, prywatni adwokaci reprezentujący wnioskodawcę
muszą uzyskać pozwolenie organu sądowego, który nadzorował proces, zanim poniosą jakikolwiek
koszt przewyższający 100 USD, włączając w to koszty uzyskania transkrypcji. Organ sądowy
zatwierdzi uzyskanie transkrypcji na koszt Stanu jedynie w zakresie tych części postępowań lub
zeznań, które mają związek z kwestiami związanymi z apelacją.

Następuje zwolnienie ze wszystkich opłat i kosztów, i Stan pokrywa wszystkie niezbędne wydatki.
Patrz paragraf 4 odnośnie limitów niezbędnych wydatków.

5.

6. Adwokat

Zostaje

Nie zostaje wyznaczony

Imię oraz Nazwisko Adwokata, Jeżeli Został Wyznaczony

7. Pozwolenie na wycofanie stawiennictwa adwokata procesowego

Zostaje wydane

Nie zostaje wydane

(Organ sądowy musi być przekonany, że adwokat procesowy w pełni współpracował z adwokatem
apelacyjnym w przygotowaniach apelacji pozwanego, przed wydaniem pozwolenia).

Odrzucony.

Odrzucony. Wniosek o pokrycie opłat, kosztów i wydatków związanych z apelacją jest ODRZUCONY, ponieważ
wnioskodawca wielokrotnie wniósł powództwa w związku z takimi samymi lub podobnymi sprawami, owe
powództwa stanowią schemat błahych bezpodstawnych powództw, wniesiony wniosek jest związany z powództwem
rozpatrywanym w sądzie, zgodny z wcześniejszym schematem błahych powództw ze strony wnioskodawcy, i
przychylne rozpatrzenie takiego wniosku stanowiłoby rażące nadużycie zasobów Oddziału Sądowego.

Przez Sąd (Wpisz literami drukowanymi lub komputerowo imię
i nazwisko sędziego)

W dniu (Data)

Podpisano (Sędzia, Asystent Sekretarz)

POWIADOMIENIE O ADA

N

Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie z Ustawą o Niepełnosprawnych (ADA). Jeżeli
potrzebujesz racjonalnych udogodnień, w ramach ustawy ADA, skontaktuj się z sekretarzem
sądowym lub osobą na liście kontaktów ds. ADA na stronie www.jud.ct.gov/ADA.
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Data podpisu

