STAN CONNECTICUT
SĄD WYŻSZY

DO WYŁĄCZNEGO UŻYTKU SĄDU
MFCONTP

*MFCONTP*
CONTCPL

Instrukcje dla składającego wniosek
1. Wypełnij Stronę 1 niniejszego formularza.
2. Zachowaj kopię wypełnionego formularza do swojej dokumentacji.
3. Złóż wypełniony formularz w sekretariacie sądowym.

CONTCIT

Przed Wydaniem Orzeczenia (pendente lite)

Po Wydaniu Orzeczenia

*CONTCIT*

Wniosek zostaje złożony „Przed
Wydaniem Orzeczenia”, ale
poświadczenie nie zostało wypełnione.
Wypełnij i załącz Stronę 2.
Wniosek zostaje złożony „Po Wydaniu
Orzeczenia”, ale poświadczenie nie
zostało wypełnione. Wypełnij i załącz
Stronę 2.
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(Wybierz jedeno)

*CONTCPL*

Poświadczenie zostało wypełnione.

.

www.jud.ct.gov

JD-FM-173 Rev. 7-21
C.G.S. §§ 46b-87, 46b-87a, 46b-220,
51-33; P.B. § 25-27

im

WNIOSEK O ORZECZENIE NIEZASTOSOWANIA
SIĘ DO NAKAZU SĄDU/WEZWANIE DOT.
NIEZASTOSOWANIA SIĘ DO NAKAZU SĄDU

Okręg Sądowy

Sygnatura akt

W (Miejscowości)

Imię i nazwisko Powoda(-ódki)

Adres Powoda(-ódki) (Numer, ulica, miejscowość, stan, kod pocztowy)

Imię i nazwisko Pozwanego(-j)

Adres Pozwanego(-j) (Numer, ulica, miejscowość, stan, kod pocztowy)

Imię i nazwisko Trzeciej Strony (jeżeli dotyczy)

Adres Trzeciej Strony (Numer, ulica, miejscowość, stan, kod pocztowy)

Jestem

Powodem(-ódką)

W dniu (data)

Pozwanym(-ą)

Trzecią Stroną

w tej sprawie.

się nie stosuje.

sąd wydał nakaz, do którego (imię i nazwisko)

Nakaz Sądowy, oraz sposób w jaki się do niego nie zastosowano
(Wpisz treść nakazu sądowego, do którego, według Ciebie, się nie zastosowano. Następnie, wyjaśnij dokładnie w jaki sposób
nie zastosowano się do owego nakazu. Musisz podać konkretne szczegóły. Jeżeli twierdzisz, że nie zastosowano się do
nakazu zapłaty, podaj należną sumę, i sprecyzuj czy jest to kwota aktualna na dzień złożenia niniejszego wniosku, czy też na
inny dzień. Załącz dodatkowe strony w razie potrzeby).

Roszczenie o Ulgę

Proszę sąd o stwierdzenie, iż (imię i nazwisko)
nakazów, które sąd uzna za stosowne.
(Zaznacz jeżeli dotyczy)

nie zastosował(a) się do nakazu, i o wydanie wszelkich innych

Ponadto, proszę sąd o wydanie Nakazu Natychmiastowego
Potrącania z Przychodu.
Potwierdzam, że zgodnie z moją wiedzą, powyższe oświadczenia są prawdziwe.
Data

Wpisz imię i nazwisko literami drukowanymi

Podpis (Samo-reprezentująca się strona lub adwokat)

Adres korespondencyjny samo-reprezentującej się strony lub adwokata

Numer telefonu (Zaczynając od numeru kierunk.)

Adres e-mail

Poświadczenie (Wypełnij, jeżeli wniosek jest złożony przed wydaniem orzeczenia (pendente lite), nie wypełniaj, jeżeli wniosek jest
złożony po wydaniu orzeczenia). Poświadczam, że kopia tego dokumentu została, lub zostanie natychmiast wysłana, lub dostarczona
w formacie elektronicznym, albo drogą nie-elektroniczną, w dniu (data)
do wszystkich adwokatów i samo-reprezentujących się
zarejestrowanych urzędowo stron, oraz że otrzymana została pisemna zgoda na otrzymywanie przesyłek elektronicznych, od wszystkich adwokatów
oraz samo-reprezentujących się zarejestrowanych urzędowo stron, które otrzymały bądź bezzwłocznie otrzymają korespondencję drogą elektroniczną.
Imię, nazwisko oraz adres każdej strony oraz adwokata, do którego została lub zostanie wysłana kopia*

Do Wyłącznego Użytku Sądu

* W razie potrzeby, załącz dodatkową kartkę lub kartki, wraz z imieniem, nazwiskiem oraz adresem, na który została lub zostanie wysłana lub
doręczona kopia.
Podpis (Samo-Reprezentująca się strona lub adwokat)

Wpisz imię i nazwisko literami drukowanymi

Data podpisu

X
Aby uzyskać informacje na temat udogodnień w ramach
ADA, skontaktuj się z sekretariatem sądowym lub wejdź
na stronę: www.jud.ct.gov/ADA.

Strona 1

Czy jest to sprawa (IV-D) rozpatrywana w sądzie
magistrackim spraw alimentacyjnych?

Tak

Nie

Imię i nazwisko Powoda(-ódki)

Imię i nazwisko Pozwanego(-j)

Sygnatura akt

Nakaz Stawiennictwa na Posiedzeniu Sądowym - Wezwanie dot. Niezastosowania się do Nakazu Sądu Załączony
Wniosek o Orzeczenie Niezastosowania się do Nakazu Sądu/Wezwanie dot. Niezastosowania się do Nakazu Sądu został
złożony w tej sprawie, zarzucając Ci niezastosowanie się do nakazu sądu.
Powodowi(-ódce)
o godz.

Trzeciej Stronie

Stawienie się na posiedzeniu sądowym

, i bycia przygotowanym do przedstawienia dowodów na to, że stosujesz się do nakazu.

.

w dniu (data)

Pozwanemu(-ej)

im

Sąd nakazuje Tobie,

N

N ie w
in
ie yp
js eł
zy n
fo iaj
rm ni
ul nie
ar js
z ze
sł g
uż o
y for
ja m
ko u
po larz
m a.
oc U
pr żyj
zy w
w yłą
yp cz
eł ni
ni e
an of
iu icj
w aln
er ą
sj w
iw e
r
ję sję
zy w
ku ję
an zy
gi ku
el a
sk ng
im ie
. lsk

Jeżeli nie zastosujesz się do niniejszego nakazu stawiennictwa, sąd może:
• wydać cywilny nakaz aresztowania Ciebie (capias);

• wydać nakazy, które mogą mieć na Ciebie wpływ, pomimo Twojej nieobecności; oraz/lub
• wyznaczyć dodatkowe posiedzenia sądowe.

Niniejsze posiedzenie
Planowanym Terminem Rozstrzygnięcia Sprawy *
rozprawą
Datą Sprawy
Inne:
sądowe będzie
Sąd Wyższy, Okręg Sądowy:
Numer sali (jeżeli znany)
Numer telefonu (Zaczynając od
Na posiedzeniu sadowym
osobiście w:
numeru kierunkowego)
będziesz musiał(a) się stawić
Lokalizacja sądu (Numer, ulica oraz miejscowość)

LUB

zdalnie (przez Internet, za pośrednictwem video). Nakazuje się Tobie:

• Złożenie formularza Stawiennictwo zawierającego aktualny, działający adres e-mail,
przynajmniej 5 dni przed posiedzeniem sądu, chyba że już to uczyniełeś(-aś).
• Uczestniczenie w niniejszym posiedzeniu sądu, postępując zgodnie z instrukcjami
wysłanymi naTwoj adres e-mail przez sąd; oraz
• Skontaktowanie się z sekretariatem sądowym przed wyznaczonym terminem posiedzenia,
jeżeli nie możesz zastosować się do instrukcji.

Jeżeli nie masz adresu e-mail, lub nie możesz go uzyskać, lub nie masz dostępu do urządzenia
elektronicznego za pomocą którego mógłbyś uczestniczyć w owym posiedzeniu zdalnym, musisz
skontaktować się z sekretariatem sądowym co najmniej 5 dni przed posiedzeniem sądu.

Uwaga: Jeżeli w aktach sprawy brakuje aktualnego formularza Stawiennictwo (JD-CL-12), być może nie otrzymujesz ważnych
powiadomień, w tym powiadomień o posiedzeniach sądowych. Jeżeli Twoje dane kontaktowe ulegną zmianie, musisz
złożyć nowy formularz Stawiennictwo zawierający aktualne dane, aby móc otrzymywać powiadomienia w przyszłości.
**Odnośnie Planowanych Terminów Rozstrzygnięcia Sprawy
Jeżeli wyżej wymienione posiedzenie sądowe jest Planowanym Terminem Rozstrzygnięcia Sprawy, w wyznaczonym dniu
przeprowadzisz rozmowę z przedstawicielem Działu Usług Rodzinnych na temat owej sprawy. Jeżeli jesteś reprezentowany(-a) przez
adwokata, i adwokat ten złożył formularz Stawiennictwo przed Planowanym Terminem Rozstrzygnięcia Sprawy, także on(a) będzie
musiał(a) wziąć udział w posiedzeniu. Po przeprowadzeniu rozmowy z przedstawicielem Działu Usług Rodzinnych, sędzia weźmie pod
uwagę jakąkolwiek ugodę, którą zawrzesz ze stroną przeciwną, albo wyda nakazy dot. harmonogramu lub inne odpowiednie nakazy.

Nakaz Powiadomienia

Powiadomienie strony przeciwnej
Sąd nakazuje
Pozwanemu(-ej)
Trzeciej Stronie
Powodowi(-ódce)
o wniosku i posiedzeniu sądowym, poprzez dostarczenie stronie przeciwnej prawdziwej i potwierdzonej kopii wniosku oraz
niniejszego nakazu, przez odpowiedniego funkcjonariusza, co najmniej 12 dni przed datą posiedzenia. Dowód dostarczenia
musi zostać złożony w sądzie co najmniej 6 dni przed posiedzeniem.
Do Odpowiedniego Funkcjonariusza: Z mocy Stanu Connecticut, nakazuje się Tobie dostarczenie prawdziwej i potwierdzonej
kopii załączonego Wniosku o Orzeczenie Niezastosowania się do Nakazu Sądu/Wezwania dot. Niezastosowania się do Nakazu
Sądu, oraz niniejszego nakazu, niżej wymienionej osobie na jeden z wymaganych prawem sposobów, co najmniej 12 dni przed
datą posiedzenia sądowego, oraz złożenie dowodu dostarczenia w Sądzie, co najmniej 6 dni przed posiedzeniem sądu.

Osoba, która ma zostać zawiadomiona

Adres

Nakazem sądu (Sędzia/Asystent sekretarz)

Data podpisu

Strona 2

