
 
 

Wniosek o oddalenie lub zmniejszenie wymiaru kary w „interesie wymiaru sprawiedliwości” 
 

Co mówią przepisy prawa: w świetle prawa obowiązującego w Mieście Nowy Jork, osoba, która „naruszyła” przepisy prawa Miasta 
Nowy Jork, zasadę lub rozporządzenie, zostaje zwykle ukarana stosownie do obowiązujących przepisów prawa. W niektórych 
przypadkach, osoba taka może wystąpić z wnioskiem o zmniejszenie wymiary kary „w interesie wymiaru sprawiedliwości”, nawet w 
przypadku „naruszenia” przepisów prawa Miasta Nowy Jork, zasady lub rozporządzenia, 

 
W świetle przepisów prawa Miasta Nowy Jork, w przypadku argumentu „interesu wymiaru sprawiedliwości” urzędnik prowadzący 
rozprawę może zadecydować o uznaniu takiego argumentu, jeżeli (1) zmniejszenie wymiaru kary jest stosowne w świetle jednego lub 
kilku czynników lub okoliczności, które (2) „w sposób wyraźny wskazują”, iż nałożenie pełnego wymiaru kary „byłoby niesprawiedliwe” 
Uwaga: nawet w przypadku przyznania się do postawionego zarzutu, urzędnik prowadzący rozprawę może wziąć pod uwagę zasadność 
przewidzianego w świetle prawa wymiaru kary. 

 
Kiedy można złożyć taki wniosek: wykorzystanie argumentu „interesu wymiaru sprawiedliwości” ograniczone jest WYŁĄCZNIE do 
następujących przypadków: 

1. W przypadkach, gdy potencjalną karą jest praca społeczna; 
2. W większości przypadków, chociaż nie zawsze, w sprawach z powództwa Komisji ds. Taksówek i Limuzyn (Taxi and Limousine 

Commission, TLC). 
 

W przypadkach „praca społecznej”: w sprawach, w których potencjalną karą jest praca społeczna, dostępna jest opcja 
wnioskowania o oddalenie sprawy będącej przedmiotem wezwania w “interesie wymiaru sprawiedliwości”. 

 
W niektórych sprawach TLC: dostępna jest opcja wnioskowania o zmniejszenie wymiaru kary w “interesie sprawiedliwości”. 

 
Jak należy omawiać „interes wymiaru sprawiedliwości”: można podać ten argument urzędnikowi prowadzącemu rozprawę podczas 
rozprawy. W przypadku posłużenia się tym argumentem w uzasadniony sposób, rozważając zasadność tego argumentu urzędnik 
prowadzący rozprawę weźmie pod uwagę następujące czynniki: 

• powagę i okoliczności zarzucanego naruszania / zarzucanych naruszeń; 
• zakres szkód wyrządzonych na skutek zarzucanego naruszania / zarzucanych naruszeń; 
• dowody potwierdzające i zaprzeczające popełnieniu zarzucanego naruszania / zarzucanych naruszeń;  
• przeszłość, charakter i warunki osoby, której zarzuca się popełnienie naruszenia/naruszeń; 
• cel i skutek ukarania osoby, której zarzuca się popełnienie naruszenia/naruszeń; 
• cel i skutek oddalenia zarzutu lub zmniejszenia wymiaru kary na bezpieczeństwo i dobro społeczności. 
• wpływ oddalenia zarzutu lub zmniejszenia wymiaru kary na zaufanie społeczeństwa w zakresie działalność agencji, która 

wystawiła wezwanie (w sprawach z powództwa TLC), systemu sądownictwa i egzekwowania przepisów prawa; 
• Stanowisko agencji (NYPD, TLC itp.), która wystawiła wezwanie, na proponowane oddalenie zarzutu lub zmniejszenie 

wymiaru kary w odniesieniu do (1) szczególnych okoliczności Pozwanego oraz (2) postawionego zarzutu naruszenia. 
• Wszelkie inne istotne fakty wskazujące na to, czy decyzja o nałożeniu kary podanej w wezwaniu (w sprawach z powództwa 

TLC) lub czy decyzja o podtrzymaniu zarzutów popełnienia naruszenia ma odpowiednie uzasadnienie. 
 

Uwaga: zmniejszenie wymiaru kary lub oddalenie zarzutów w „interesie wymiaru sprawiedliwości” nie jest jednoznaczne z 
zakończeniem sprawy. Jeżeli potencjalną karą w sprawie jest praca społeczna, agencja Miasta Nowy Jork, która wystawiła wezwanie 
ma 35 dni od daty decyzji wydanej przez urzędnika prowadzącego rozprawę na wniesienie odwołania od oddalenia sprawy „w interesie 
wymiaru sprawiedliwości”. W przypadku sprawy z powództwa TLC, TLC ma 20 dni na potwierdzenie wymiaru kary zmniejszonej „w 
interesie wymiaru sprawiedliwości” lub podwyższenie wymiaru kary do „minimalnej kwoty grzywny” podanej w wezwaniu. 
Uwaga: w niektórych przypadkach, w sprawach, w których pozwany może skorzystać z argumentu „w interesie wymiaru 
sprawiedliwości”, ale tego nie zrobi, urzędnik prowadzący rozprawę może mimo wszystko wziąć to pod uwagę. 

 
Dodatkową pomoc można uzyskać kontaktując się osobiście z Centrum Pomocy OATH w dowolnej lokalizacji, od poniedziałku do 
piątku, w godz. od 8:00 do 17:00, telefonicznie dzwoniąc pod numer (212) 436-0845 lub wysyłając e-mail na adres 
Manhelpcenter@oath.nyc.gov. 
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