STAWIENNICTWO

Niniejszy formularz jest
dostępny w innych wersjach
językowych.

JD-CL-12 Rev. 12-21
P.B. §§ 3-1 through 3-12, 10-13, 25-6A, 25a-2, 25a-3

STAN CONNECTICUT

SĄD WYŻSZY
www.jud.ct.gov

Na 2. stronie (odwrocie) niniejszego formularza znajdują się
instrukcje i ważne uwagi. Przed wypełnieniem formularza, przeczytaj 2. stronę.

Data zwrotu (w sprawach Cywilnych/Rodzinnych)
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Składam niniejszy formularz stawiennictwa, aby poinformować sąd, wszystkich
Sygnatura Akt
adwokatów oraz samo-reprezentujące się strony w sprawie o zmianie mojego
adresu. Mój nowy adres widnieje poniżej.
Nazwa sprawy (Pełne imię i nazwisko pierwszego Powoda v. Pełne imię i nazwisko pierwszego Oskarżonego/ Pozwanego) Uwaga: W sprawach Karnych/dot. Pojazdów
Silnikowych, Powodem jest Stan Connecticut

Sprawy
Mieszk.

Okręg
Sądowy

Obszar
Geogr.

Adres Sądu (Numer, ulica, miejscowość oraz kod pocztowy)

Wyznaczony termin w sądzie (dotyczy tylko w sprawach
Karnych/dot. Pojazdów Silnikowych)

Wpisz Stawiennictwo

Imię i Nazwisko (Twoje lub funkcjonariusza, adwokata; lub nazwa firmy lub korporacji)

Numer Juris (w przypadku adwokata/
kancelarii prawnej)

Adres korespondencyjny
Miasto/miejscowość

Numer skrytki pocztowej

Stan

Kod pocztowy

Numer faksu

Numer telefonu (Zaczynając od numeru
kierunkowego)

Adres e-mail

w powyższej sprawie w imieniu: (Zaznacz jedną z poniższych stron. Patrz opisy/uwagi na 2. stronie formularza).

OSKARŻONEGO/POZWANEGO
Oskarżonego/Pozwanego
Wszystkich Oskarżonych/Pozwanych.
Jedynie poniższ. Oskarżon.(-ych)/Pozwan.(-ych)

POWODA

Powoda.
Wszystkich Powodów.
Jedynie poniższego(-ych) Powoda(-ów):

Inne (Wyjaśnij):

Jest to Sprawa Rodzinna (np. dot. rozwodu, władzy rodziciel. lub alimentów na dziecko). Moje stawiennictwo jest w: (Zaznacz jedno lub obydwa)

sprawach w Oddziale Rodzinnym Sądu Wyższego

Sprawach dot. Alimentów na Dziecko, w oparciu o Tytuł IV-D

Jest to Sprawa Karna/dot. Pojazdu Silnikowego, i składam niniejsze stawiennictwo jako

Obrońca z Urzędu lub

Przydzielony Adwokat.

Niniejsze stawiennictwo jest wyłącznie do celów rozprawy dot. kaucji.
(Zewn. Obrońca z Urzędu)
Niniejsze stawiennictwo jest wyłącznie do celów postępowania dot. alternatywnego przedstawienia aktu oskarżenia.

Jeżeli w aktach widnieje stawiennictwo innego adwokata lub samo-reprezentującej się strony, wybierz jedną z poniższych opcji:

1.

Niniejsze stawiennictwo zastępuje stawiennictwo:

2.

Niniejsze stawiennictwo jest jako dodatkowym w stosunku do stawiennictwa widniejącego już w aktach.

Imię, Nazwisko oraz Numer Juris (Jeżeli dotyczy) zastępowanej osoby

Wyrażam zgodę na otrzymywanie dokument. związ. z tą sprawą drogą elektroniczną. (Regul. Postępowania Sądowego, Par. 10-13)
Podpisano (adwokat lub samo-reprezentująca się strona)

Imię i nazwisko osoby która podpisała się po lewej stronie (Wpisz
literami drukowanymi lub komputerowo)

Poświadczenie

Poświadczam, że kopia tego dokumentu została, lub bezzwłocznie zostanie, wysłana, lub dostarczona drogą
elektroniczną lub nie-elektroniczną, w dniu (data)
wszystkim adwokatom oraz samoreprezentującym się zarejestrowanym urzędowo stronom, oraz że uzyskano pisemną zgodę na
otrzymywanie korespondencji elektronicznej od wszystkich adwokatów oraz samo-reprezentujących się
zarejestrowanych urzędowo stron otrzymujących korespondencję drogą elektroniczną lub które natychmiast
zaczną otrzymywać korespondencję drogą elektroniczną.

N

Imię, nazwisko oraz adres każdej strony oraz adwokata, do którego została lub zostanie wysłana kopia*

* W razie potrzeby, załącz dodatkową kartkę lub kartki, wraz z imieniem, nazwiskiem oraz adresem na który kopia została
lub zostanie wysłana lub doręczona.
Podpisano (Podpis składającego)

Wpisz literami drukowanymi lub komputerowo imię i
nazwisko osoby składającej podpis
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Data podpisu

Tak

Data podpisu

DO WYŁĄCZNEGO
UŻYTKU SĄDU

Nie

Instrukcje

N
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sprawach: Wyślij lub doręcz kopię wszystkim adwokatom oraz samo-reprezentującym się zarejestrowanym urzędowo stronom.

im

.

Nie wypełniaj niniejszego formularza w przypadku spraw Nieletnich.
1. Wypełnij komputerowo lub napisz wyraźnie długopisem z ciemnym tuszem literami drukowanymi.
2. Wypełnij 1. stronę, włącznie z częścią „Poświadczenie” poniżej.
3. Zrób kopię wypełnionego formularza do swojej dokumentacji.
4. Złóż wypełniony formularz w sekretariacie sądowym.
5. W sprawach Karnych oraz dot. Pojazdów Silnikowych: Wyślij lub doręcz kopię stawiennictwa prokuratorowi. We wszystkich pozostałych
Uwaga dot. spraw Cywilnych, m.in. Spraw Mieszkaniowych i Drobnych Roszczeń
Jeżeli strona, przeciwko której został wydany wyrok zaoczny z powodu jej niestawiennictwa, złoży formularz stawiennictwa przed
uprawomocnieniem się wyroku, wówczas ów wyrok zostanie automatycznie wstrzymany przez sekretariat.
Uwaga dla samo-reprezentujących się osób
Osoby, które reprezentują się same, zwane są samo-reprezentującymi się stronami.

Samo-reprezentująca się strony: Którą ze stron sprawy mam zaznaczyć na 1. stronie?
Jesteś powodem jeżeli...
• Wytoczyłeś sprawę sądową przeciwko komuś.
• Jesteś osobą, która wszczęła niniejszą sprawę sądową.
• Twoje imię i nazwisko widnieje przed „v.” w dokumentach sądowych dot. Twojej sprawy.
Jeżeli jesteś JEDYNYM powodem, wybierz „Powód”.
Jeżeli jest więcej niż jeden powód , wybierz/zaznacz „Jedynie następujący Powód(-owie)” i wpisz swoje imię i nazwisko na linii.
Jesteś pozwanym jeżeli...
• Jest to sprawa karna lub dot. pojazdu silnikowego.
• Jeżeli została wytoczona przeciwko Tobie sprawa.
• Twoje imię i nazwisko widnieje po „v.” w dokumentach sądowych dot. Twojej sprawy.
• Właściciel wynajmowanego przez Ciebie lokalu wszczął ową sprawę, w celu wyeksmitowania Ciebie.
• Doręczono Ci pozew sądowy na początku tej sprawy.
Jeżeli jesteś JEDYNYM pozwanym, zaznacz „Pozwany”.
Jeżeli są dodatkowe strony pozwane, wybierz/zaznacz „Jedynie następujący Pozwany(-i)”, i wpisz swoje imię i nazwisko na linii.
Zaznacz Inne...
• Jeżeli Ty i Twój współmałżonek wnieśliście o polubowny rozwód, zaznacz „Inne” i wpisz, czy jesteś Wnioskodawcą A lub Wnioskodawcą B na linii.
• Jeżeli poprosiłeś sąd o prawo do interweniowania, i widniejesz jako interwenient, zaznacz „Inne” i opisz swoją rolę.
• Jeżeli jesteś wymieniony jako strona w tej sprawie z jakiejkolwiek innej przyczyny, wybierz „Inne” i wpisz kim jesteś
Samo-reprezentujące się strony w Sprawach Rodzinnych: Składając „w dodatku do” adwokata (podwójna reprezentacja)
Jeżeli jesteś samo-reprezentującą się stroną, która składa swoje stawiennictwo „w dodatku do” adwokata, którego stawiennictwo w
tej sprawie widnieje już w aktach, miej na uwadze co następuje:
• Każdy dokument złożony w Twoim imieniu musi być podpisany przez Twojego adwokata, w oparciu o Paragraf 4-2 Regulam. Postęp. Sądowego.
• Jeżeli na złożonym w Twoim imieniu dokumencie brakuje podpisu Twojego adwokata, sąd może nakazać wstrzymanie
(odroczenie) sprawy dopóki nie zostanie on zatwierdzony przez owego adwokata.
• Jeżeli poinformujesz sąd, że aktualnie nie jesteś reprezentowany przez adwokata, wówczas sąd może odroczyć sprawę
dopóki nie złożysz nowego stawiennictwa „na miejsce” Twojego(-ich) adwokata(ów).
• Jeżeli Twój adwokat nie zatwierdzi Twojego wniosku, i ów wniosek nie zostanie rozpatrzony ani wycofany:
• Jesteś odpowiedzialny za prowadzenie postępowania sądowego w sprawie owego wniosku.
• Adwokat którejkolwiek ze stron może się skontaktować z Tobą bezpośrednio , odnośnie kwestii poruszonej we wniosku.
Jeżeli na tej samej rozprawie mają być rozpatrywane mnogie wnioski, z których co najmniej jeden został zatwierdzony przez Twojego
• adwokata, i co najmniej jeden nie, wówczas sąd zadecyduje o sposobie dalszego postępowania.
Jeżeli złożysz jakikolwiek inny dokument niepodpisany przez Twojego adwokata, wówczas sąd zadecyduje, jak ma postąpić
względem owego dokumentu.
Samo-reprezentujące się strony: Zmiany Adresu

Jeżeli jesteś samo-reprezentującą się stroną, musisz powiadomić o tym jeżeli Twój adres korespondencyjny ulegnie zmianie po złożeniu
stawiennictwa. Musisz poinformować sąd oraz wszystkich adwokatów i samo-reprezentujące się strony o swoim nowym adresie korespond.,
poprzez złożenie nowego stawiennictwa. Zaznacz pole u góry 1. strony tego formularza, i wypełnij pozostałą część 1. strony, wpisując swój nowy
adres korespond.

Uwaga dla adwokatów/kancelarii prawnych
1. Z wyjątkiem przypadków wskazanych poniżej, jeśli jesteś adwokatem nie zwolnionym z obowiązku składania dokument. drogą elektroniczną,
a akta tej sprawy są w formacie elektronicznym, nie korzystaj z tego formularza. Złóż stawiennicto drogą elektroniczną (E-filing).

2. Powiadomienia sądowe będą wysyłane na adres powiązany z Twoim numerem Juris. Formularz ten nie może służyć jako prośba,
aby sąd przesyłał powiadomienia na inny adres..

3. Jeżeli jesteś adwokatem dopuszczonym „pro hac vice” lub składającym w imieniu osoby nie będącej stroną w sprawie, musisz
złożyć niniejszy formularz w sekretariacie, w wersji drukowanej.

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.www.jud.ct.gov/ADA.
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