CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA:
PRZEGLĄD DECYZJI

STAN CONNECTICUT

BIURO USŁUG DLA OFIAR
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Niniejszy dokument zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie procedury Przeglądu Decyzji (Przeglądu).
Niniejsze informacje nie stanowią porady prawnej. W razie pytań dotyczących niniejszej informacji, prosimy o kontakt z Progr.
Odszkodowań dla Ofiar, dzwoniąc pod numer 1-888-286-7347 lub wysyłając e-mail na adres OVSCompensation@jud.ct.gov.

Co to jest Przegląd?

Przegląd jest administracyjną rozprawą przeprowadzaną przez Komisarza ds. Odszkodowań dla Ofiar, w celu dokonania przeglądu
decyzji podjętej przez Biuro Usług dla Ofiar (OVS) w sprawie złożonego podania o odszkodowanie dla ofiary. Komisarz ds.
Odszkodowań dla Ofiar może uchylić lub podtrzymać decyzję OVS, oraz może nakazać, zwiększyć lub zmniejszyć kwotę
odszkodowania.

Co nastąpi po przesłaniu mojej prośby o Przegląd?

OVS skontaktuje się z Tobą, w celu potwierdzenia otrzymania Twojej prośby. Termin Twojego Przeglądu zostanie wyznaczony w
ciągu 2 do 3 miesięcy od daty owego kontaktu. Większość Przeglądów odbywa się osobiście w biurze OVS w Wethersfield. Jeśli
masz trudności z przybyciem do biura, możesz poprosić o przeprowadzenie Przeglądu przez telefon, lub możesz zrzec się prawa do
stawienia się na Przeglądzie i poprosić, aby Komisarz ds. Odszkodowań dla Ofiar podjął decyzję na podstawie informacji zawartych
w aktach OVS, oraz dostarczonych przez Ciebie dokumentów.
Ważne: Jeżeli poprosisz o dokonanie Przeglądu, i nakazano abyś otrzymał odszkodowanie dla ofiar, owe odszkodowanie nie
zostanie wypłacone dopóki Komisarz ds. Odszkodowań dla Ofiar nie podejmie decyzji w sprawie Przeglądu.

Co nastąpi po przesłaniu mojej prośby o Przegląd?

Nie musisz mieć adwokata podczas Przeglądu, aczkolwiek możesz zatrudnić adwokata jeżeli tego sobie życzysz.

Jak mam się przygotować do Przeglądu?

Powinieneś być przygotowany na wyjaśnienie Komisarzowi ds. Odszkodowań dla Ofiar dlaczego uważasz, iż decyzja OVS
powinna zostać zmieniona. Być może zechcesz przedstawić dokumenty wspierające, nie widniejące w Twojej kartotece
roszczenia, świadka(ów), lub inną informację wspierającą Na rozprawie dot. Przeglądu, Ty i świadkowie zostaniecie zaprzysiężeni
i poproszeni o podanie imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu i przedstawienie dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem, np.
prawa jazdy. Rozprawa będzie również nagrywana na taśmie.
Jeżeli obawiasz się, że Przegląd może być dla Ciebie ciężki psychicznie, możesz przyprowadzić członka rodziny, znajomego lub
inną osobę.

Kiedy otrzymam decyzję dot. Przeglądu?

Otrzymasz decyzję Komisarza ds. Odszkodowań dla Ofiar listem poleconym w ciągu 120 dni od daty Przeglądu.

Czy mogę odwołać się od decyzji Komisarza ds. Odszkodowań dla Ofiar?

N

Masz prawo odwołać się od decyzji Komisarza ds. Odszkodowań dla Ofiar w Najwyższym Sądzie Okręgu Sądowego Hartford.
Odwołanie musi zostać złożone nie później niż 30 dni po dacie wysłania decyzji dot. Przeglądu pocztą pierwszej klasy lub drogą
e-mail. Owe odwołanie zwane jest procesem „de novo” (z łac.), co oznacza nowy lub ponowny proces, na którym cała sprawa
zostaje przedstawiona, z materiałem dowodowym oraz świadkami, tak jakby poprzedni proces w ogóle się nie odbył.

POWIADOMIENIE O ADA

Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie z
Ustawą o Niepełnosprawnych (ADA). Jeżeli potrzebujesz
racjonalnych udogodnień w ramach ustawy ADA,
skontaktuj się z OVS pod numerem 1-800-822-8428.

