PODANIE O NAKAZ UMIESZCZENIA W PIECZY

JD-JM-135 Rev. 1-22
C.G.S. §§ 46b-120, 46b-133, 46b-140a;
P.A. 21-104; P.B. § 31a-13

STAN CONNECTICUT

SĄD WYŻSZY
SPRAWY
NIELETNICH

Niniejszy formularz jest
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Sygnatura akt

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia
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Adres sądu

Adres dziecka

Data petycji

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

Imię, nazwisko, adres oraz stanowisko zawodowe składającego

Oświadczenie pod Przysięgą oraz Podanie o Nakaz Umieszczenia w Pieczy

Osoba składająca podpis na niniejszym podaniu potwierdza i oświadcza co następuje odnośnie wyżej wymienionego dziecka, oraz
składa prośbę o to, aby Sąd wydał Nakaz Umieszczenia w Pieczy, i o to aby dziecko zostało umieszczone w pieczy zakładu poprawczego
dla nieletnich.

I. Złamanie Nakazu dot. Przestępczości Nieletnich/Nadzoru Sądowego

W sprawie dziecka została złożona petycja dot. Przestępczości Nieletnich/Dokument Oskarżający, dziecko podlega
warunkom zawieszonego Nakazu Aresztu , i złamało warunki nakazu.

Dziecko zostało umieszczone pod nadzorem sądowym w dniu:
i złamało warunki nadzoru sądowego,
lub nadzoru sądowego w placówce stacjonarnej, oraz nie zastosowało się do procedur sądowych, włączając w to
sankcje stopniowe.

W sprawie dziecka została złożona petycja dot. Przestępczości Nieletnich/Dokument Oskarżający, obowiązuje prawomocny nakaz
sądowy, którego warunki dziecko złamało, oraz nie zastosowało się do procedur sądowych, włączając w to sankcje stopniowe.

Dziecko zostało umieszczone pod nadzorem sądowym, lub nadzorem w placówce stacjonarnej, w dniu:
oraz zbiegło, uciekło z placówki stacjonarnej, w której owo dziecko zostało umieszczone przez sąd.

II. Przestępczość Nieletnich - Niestawiennictwo

Funkcjonariusz policji doręczył dziecku do rąk własnych Nakaz Stawiennictwa oraz Pozew w Sprawie Osoby Nieletniej.
Dziecku doręczono do rąk własnych Nakaz Stawiennictwa w związku z toczącą się sprawą dot. przestępczości nieletnich.
Sąd nakazał dziecku w dniu

stawienie się w sądzie w dniu

na

(zaznacz „X” jedno)

rozprawę sądową

inne

(sprecyzuj)

oraz wymienione dziecko nie stawiło się w sądzie według nakazu.

III. Dotyczące podstawy uzasadniające umieszczenie w zakładzie poprawczym:

A. Istnieje wystarczający powód aby wierzyć, iż stopień ryzyka, które dziecko stanowiłoby dla bezpieczeństwa publ. jeżeli zostałoby
zwol. do społeczności przed rozprawą sądową lub rozporządz. w sprawie, nie może być kontrolowany w mniej restrykcyj. środow.

B. Istnieje potrzeba zatrzymania dziecka w celu zagwarantowania jego stawiennictwa w sądzie lub zastosowania się go do procedur
sądowych, tak jak na to wskazuje jego wcześniejsze niezastosowanie się do procedur sądowych.

C. Istnieje potrzeba przetrzymania dziecka dla innej jurysdykcji.

Wierząc, że nie istnieje inna stosowna mniej restrykcyjna opcja, oraz że dziecko powinno zostać natychmiast umieszczone
w pieczy zakładu poprawczego, dobrowolnie składam niniejsze oświadczenie pod przysięgą i potwierdzam, że powyższe
jest prawdą zgodnie z moją wiedzą i przekonaniem.
Podpisano (Kurator Nieletnich/Urzędnik Prokuratury)

Złożył podpis i został zaprzysiężony w
mojej obecności osobiście lub za pomocą
technologii komunikacyjnej

Wpisz swoje imię i nazwisko literami drukowanymi

Podpisano (Sędzia, Sekretarz, Komisarz Sądu Wyższego,
Notariusz)

Podpisano w (Miejscowość)

W dniu (Data)

W (Miejscowości)

W dniu (Data)

