SĄD WYŻSZY
SPRAWY NIELETNICH
www.jud.ct.gov
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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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JD-JM-102 Rev. 9-20
C.G.S. § 46b-120
P. B. §§ 30a-4; 35a-1

POWIADOMIENIE O ADA
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ODPOWIEDŹ NA ZARZUTY NOLO CONTENDERE (BEZ SPRZECIWU)

Adres Sądu

Sygnatura akt

Imię i nazwisko dziecka/ osoby młodocianej

Imię i nazwisko matki

Imię i nazwisko ojca

Imię i nazwisko opiekuna prawnego, jeżeli dotyczy

• Przeczytałem, lub przeczytano mi, pozew, petycję lub dokument oskarżający;
• Pouczono mnie o przysługujących mi prawach, w tym o
• prawie do procesu,
• prawie do adwokata,
• prawie do zaprzeczenia jakimkolwiek zarzutom wymienionym w pozwie, petycji lub dokumencie oskarżającym, oraz
• prawie do tego, aby sędzia wydał decyzję w mojej sprawie;
• Dobrowolnie wykorzystuję swoje prawo do nie kwestionowania zarzutów, ale zachowania milczenia bez poczuwania się
do odpowiedzialności wobec zawartych w pozwie, petycji lub dokumencie oskarżającym, zarzutów:
Przestępczość nieletnich (zarzuty):
Zaniedbanie (zarzuty):
Brak Opieki (zarzuty):

Maltretowanie (zarzuty):

Odebranie praw rodzicielskich (zarzuty):

Jeżeli sędzia przyjmie moją odpowiedź na zarzuty, zastrzegam sobie prawo do adwokata i do wniesienia sprzeciwu
wobec jakiegokolwiek rozporządzenia, poprzez przedstawienie argumentów lub dowodów: Zatem, wnoszę odpowiedź
Nolo Contendere (Bez Sprzeciwu).

Podpisano w (Miejscowość)

Data podpisu

Podpisano (Pozwany)

Podpisano (Rodzic/ Opiekun - jeżeli młodociany przestępca lub FWSN)

Powyższa odpowiedź na zarzuty została
przyjęta przez organ sądowniczy:

Podpisano (Adwokat)

Podpisano (Sędzia/ Asystent Sekretarz)

Tak

Nie

