NAKAZ STAWIENIA SIĘ NA ROZPRAWIE
ORAZ POWIADOMIENIE POZWANEGO

STAN CONNECTICUT
SĄD WYŻSZY
www.jud.ct.gov

JD-FM-162 Rev. 5-15
P.B. §§ 25-3, 25-4
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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 sekretarzem sądowym lub osobą na liście
kontaktów ds. ADA na stronie www.jud.ct.gov/ADA.
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Instrukcje dla Wnioskodawcy (osoby wnoszącej tę sprawę):
1. Wypełnij górną część tego formularza wpisując dane sądowe oraz imię, nazwisko i adres
Wnioskodawcy i Pozwanego.
2. Załącz niniejszy formularz do wypełnionego Wniosku o Opiekę Rodzicielską/Prawo do
Odwiedzin - Rodzic (JD-FM-161) lub Zweryfikowanego Wniosku o Prawo do Odwiedzin Dziadkowie i Strony Trzecie (JD-FM-221).
3. Przynieś obydwa wypełnione formularze do Sekretariatu sądowego aby uzyskać datę rozprawy.
Okręg Sądowy

W (Miejscowości)

Sygnatura Akt

Adres sądu (Numer, ulica, miejscowość)

Nazwisko, imię oraz inicjał drugiego imienia Wnioskodawcy

Adres (Numer, ulica, miejscowość, kod pocztowy )

Nazwisko, imię oraz inicjał drugiego imienia Pozwanego

Adres (Numer, ulica, miejscowość, kod pocztowy)

Powiadomienie Pozwanego

- Przeczytaj uważnie jeżeli jesteś Pozwanym, i doręczono Ci niniejsze dokumenty.

1. Wniosek lub Petycja załączona do niniejszych dokumentów informuje o nakazie Sądowym o jaki prosi wnioskodawca w tej sprawie.
2. Sąd nakazał, abyś stawił się na rozprawie związanej z niniejszym Wnioskiem lub Petycją, w poniżej wymienionym dniu i o godzinie.
Jeżeli nie stawisz się na tej rozprawie, Sąd może wydać cywilny nakaz aresztowania Cię oraz/lub nakazy tymczasowe lub stałe,
łącznie z orzeczeniem na Twoją niekorzyść, odnośnie prośby zawartej we Wniosku lub Petycji.
3. Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o swojej sprawie, Ty lub Twój adwokat musi złożyć formularz o nazwie „Stawiennictwo” w
sekretariacie, w wyżej wymienionym sądzie, pod wyżej wymienionym adresem.
4. Formularz „Stawiennictwo” (JD-CL-12) możesz uzyskać w powyżej wymienionym Sądzie lub na stronie internetowej Oddziału
Sądowego www.jud.ct.gov.
5. Jeżeli masz pytania na temat Wniosku lub Petycji, Rozprawy lub Powiadomienia o Automatycznych Nakazach Sądowych (JDFM-158), powinieneś skonsultować się z adwokatem. Sekretarz Sądowy nie może udzielać porad dotyczących pytań z zakresu
prawa.

Nakaz

Załączony Wniosek lub Petycja dotyczy prośby o przyznanie opieki rodzicielskiej, lub prawa do odwiedzin, dziecka lub dzieci. Została ona
przejrzana przez Sąd. W oparciu o Podanie lub Wniosek, nakazuje Ci się stawienie na rozprawie sądowej w celu wyjaśnienia dlaczego
sąd nie powinien przychylić się do prośby wnioskodawcy. Jeżeli nie stawisz się na rozprawie sądowej, może zostać wydany cywilny
nakaz aresztu (capias) przeciwko Tobie, i sąd może wydać nakazy dotyczące opieki rodzicielskiej lub praw do odwiedzin dziecka, które
mogą wpłynąć na Twoją sytuację.
Data rozprawy

Decyzją sądu

Godzina rozprawy

Adres sądu (Numer, ulica, miejscowość)

rano/ po południu

Podpisano (Asystent Sekretarz)

,J.

Numer sali

Data podpisu

DO ODPOWIEDNIEGO FUNKCJONARIUSZA:
Z mocy Stanu Connecticut, nakazuje Ci się dostarczenie pozwanemu prawdziwej i potwierdzonej kopii powyższych nakazów
sądowych, Wniosku lub Petycji oraz Powiadomienia o Automatycznych Nakazach Sądowych, co najmniej dwanaście dni przed
wyżej wymienioną datą rozprawy, i zwrócenie ich do sądu co najmniej sześć dni przed wyznaczoną datą rozprawy.

Potwierdzenie Dostarczenia

Dostarczyłem prawdziwą i potwierdzoną kopię Wniosku lub Petycji, Powiadomienia o Automatycznych
Nakazach Sądowych, oraz Nakazu Stawienia się na Rozprawie.

Kopia

do obecnego miejsca zamieszkania pozwanego (numer, ulica, miejscowość lub miasto):

Podpis

Opłaty

N

osobiście do rąk pozwanego

W załączeniu, oryginał Wniosku lub Petycji oraz Powiadomienia o Automatycznych Nakazach Sądowych

Doręczenie

Podpisano (Szeryf Stanowy, odpowiedni funkcjonarjusz)

Tytuł zawodowy składającego podpis

Dojazd

Powiat

Data dostarczenia

W sumie

