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Dołącz do formularza Wspólna Petycja - Rozwód Polubowny (Rozwiązanie Związku Małżeńskiego) (JD-FM-242)
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Następujące automatyczne nakazy odnoszą się do obydwojga powodów od momentu złożenia wspólnej petycji. Automatyczny nakaz
nie dotyczy w przypadku istnienia wcześniejszego, sprzecznego nakazu organu sądowego. Automatyczne nakazy będą obowiązywały
do momentu zmieniającego to późniejszego nakazu organu sądowego:
(1)]Żadna ze stron nie sprzeda, przeniesie tytułu własności, zamieni, zapisze, usunie, ani w żaden sposób nie pozbędzie się, bez pisemnej
zgody drugiej strony lub nakazu organu sądowego, żadnego mienia, chyba że w toku zwykłych transakcji gospodarczych lub w ramach
wydatków na zwyczajne potrzeby domowe, lub na rozsądne honoraria adwokackie związane z tym powództwem.
(2) Żaden z powodów składających petycję nie ukryje żadnego mienia.
(3) Żaden z powodów nie obciąży, bez pisemnej zgody drugiego powoda lub nakazu organu sądowego, żadnego mienia, chyba że w
toku zwykłych transakcji gospodarczych lub w ramach wydatków na zwyczajne potrzeby domowe, lub na rozsądne honoraria
adwokackie związane z tym powództwem.
(4) Żaden z powodów nie spowoduje aby jakikolwiek majątek, lub część majątku, którego jest współwłaścicielem, został przepisany
wyłącznie na jego lub jej imię i nazwisko, bez pisemnej zgody drugiego powoda, lub nakazu organu sądowego.
(5) Od tego momentu żaden z powodów składających petycję nie zadłuży się w nierozsądny sposób, między innymi poprzez dalsze
obciążanie jakiegokolwiek majątku, lub nierozsądne korzystanie z kart kredytowych lub zaliczek gotówkowych w oparciu o karty
kredytowe.
(6) Żaden z powodów nie spowoduje aby drugi powód został usunięty z jakiegokolwiek ubezpieczenia medycznego, szpitalnego lub
dentystycznego, i każdy z powodów utrzyma obecne ubezpieczenie medyczne, szpitalne oraz dentystyczne w pełnej mocy.
(7) Żaden z powodów nie zmieni beneficjentów żadnych istniejących polis ubezpieczeniowych na życie, i każdy z powodów utrzyma
istniejące ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie samochodowe, ubezpieczenie dla właścicieli domów i mieszkań lub
wynajmujących, w pełnej mocy.
(8) Jeżeli powodowie mieszkają razem w dniu wydania tych nakazów, żaden z powodów nie może odmówić drugiemu powodowi
korzystania z obecnego głównego wspólnego miejsca zamieszkania, bez nakazu organu sądowego. Klauzula ta nie dotyczy w
przypadku istnienia wcześniejszego, sprzecznego nakazu organu sądowego.
(9) Każdy z powodów wypełni i wymieni z drugim powodem złożone pod przysięgą oświadczenie finansowe, zasadniczo w oparciu o
formularz uzyskany od naczelnego administratora sądowego, w ciągu trzydziestu dni od daty zwrotu. Powód może następnie
przedstawić i złożyć w sądzie wspólnie uzgodniony tymczasowy nakaz dzielący dochody oraz wydatki.

Nakazem Sądu

Niezastosowanie się do tych nakazów może zostać ukarane orzeczeniem sądowym. Jeżeli wyrażasz sprzeciw co do tych nakazów
lub starasz się o ich modyfikację gdy sprawa jest w toku, masz prawo do rozprawy przed sądem, w rozsądnych ramach czasowych.

Streszczenie Automatycznych Nakazów Sądowych

Nakazy sądowe na tym formularzu dotyczą obydwu powodów w tej sprawie od momentu złożenia wspólnej petycji, chyba że istnieje już
inny od jednego z tych nakazów nakaz sądowy. Automatyczne nakazy sądowe zostały streszczone poniżej, lecz Ty musisz zastosować
się do rzeczywistych nakazów na tym formularzu. Jeżeli nie rozumiesz rzeczywistych automatycznych nakazów sądowych, możesz
rozważyć skontaktowanie się z prawnikiem.
Żaden z Powodów Nie Może:
•Sprzedać, zamienić, zabrać, oddać lub pozbyć się
jakiegokolwiek mienia, bez umowy pisemnej z drugą stroną
lub nakazu sądowego, chyba że w toku zwykłych transakcji
gospodarczych lub w ramach wydatków na zwyczajne
potrzeby domowe, lub na rozsądne honoraria adwokackie
związane z tym powództwem;
•Ukryć jakiegokolwiek mienia;
•Zastawić żadnego mienia bez umowy pisemnej lub nakazu
sądowego, chyba że w toku zwykłych transakcji
gospodarczych lub w ramach wydatków na zwyczajne
potrzeby domowe, lub na rozsądne honoraria adwokackie
związane z tym powództwem;
•Sprawić aby jakikolwiek majątek lub majątek będący
własnością obydwu powodów, stał się jego lub jej wyłączną
własnością, bez umowy pisemnej lub nakazu sądowego;

•Zaciągnąć nieuzasadnionego długu poprzez pożyczanie pieniędzy
lub korzystanie z kart kredytowych lub zaliczek gotówkowych, w
nierozsądny sposób;
•Usunąć drugiego powoda z jakiejkolwiek istniejącej polisy
ubezpieczenia medycznego, szpitalnego, lekarskiego lub
dentystycznego, ani pozwolić na wygaśnięcie żadnej z takich polis
ubezpieczeniowych;
•Zmienić warunków lub wyznaczonych beneficjentów jakiejkolwiek
istniejącej polisy ubezpieczeniowej, lub pozwolić na wygaśnięcie
istniejącego ubezpieczenia, włączając w to ubezpieczenie na życie,
samochodowe, właścicieli domów lub mieszkań albo wynajmujących;
•Odmówić drugiej osobie możliwości korzystania z domu rodzinnego
bez nakazu sądowego, jeżeli mieszkaliście razem w dniu złożenia
tej wspólnej petycji.
•Obydwaj powodowie muszą wypełnić, i wymienić się złożonymi
pod przysięgą oświadczeniami finansowymi oraz złożyć je wraz ze
wspólną petycją.

Jeżeli nie zastosujesz się do tych nakazów gdy Twoja sprawa jest w toku, możesz zostać ukarany orzeczeniem sądowym.
Jeżeli zgłaszasz sprzeciw co do tych nakazów, lub chcesz żeby zostały zmienione, masz prawo do rozprawy przed sądem,
w rozsądnych ramach czasowych, poprzez złożenie wniosku o modyfikację tych nakazów w sekretariacie sądowym.
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.

