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Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - art. 1145 – 1147.

2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.

3.  Rozporządzenie  Rady  (WE)  Nr  2201/2003  z  dnia  27  listopada  2003  r.  dotyczące

jurysdykcji  oraz  uznawania  i  wykonywania  orzeczeń  w  sprawach  małżeńskich  oraz  w

sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej - art. 1 ust. 1 pkt. a oraz art. 37 i

39.

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Forma załatwienia:

Wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa.

Sprawę załatwia:

Urząd Stanu Cywilnego we Wrześni, ul. Fryderyka Chopina 9, 62-300 Września
tel. (61) 640-41-87, 88, 89, 91, 92, fax (61) 640-41-99
poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-14.30

Sposób załatwienia i wymagane dokumenty:

1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport – do wglądu).

2. Wniosek o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego 

3. Załączniki:

• wyrok  rozwodowy  orzeczony  w  państwie  należącym  do  Unii  Europejskiej  w

postępowaniu wszczętym i zakończonym prawomocnym orzeczeniem po 01 maja

2004 r. 

◦ oryginał  zagranicznego  orzeczenia  o  rozwodzie  wraz  z  klauzulą

prawomocności

◦ oryginał  świadectwa  sporządzonego  przez  właściwy  organ  państwa

członkowskiego  UE  na  formularzu  określonym  w  załączniku  I  do

Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 

◦ oryginał  urzędowego  tłumaczenia  ww.  dokumentów  dokonanego  przez

polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego 

• wyrok rozwodowy orzeczony w państwie nie  należącym do Unii  Europejskiej  w

postępowaniu wszczętym i zakończonym prawomocnym orzeczeniem po 01 lipca

2009 r.    

◦ oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie

◦ dokument  stwierdzający,  że  orzeczenie  jest  prawomocne,  chyba  że

prawomocność orzeczenia wynika z jego treści 

◦ oryginał  urzędowego  tłumaczenia  ww.  dokumentów  dokonanego  przez

polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego

• wyroki rozwodowe orzeczone przez sądy państw członkowskich UE przed 01 maja

2004 roku lub przez sądy pozostałych państw przed 01 lipca 2009 roku mogą
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zostać uznane na terytorium RP tylko w wyniku przeprowadzenia postępowania w

sądzie  okręgowym,  właściwym  ze  względu  na  obecne  lub  ostatnie  miejsce

zameldowania.

Wniosek:

(W załączeniu)

Załączniki:

Brak.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie. Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do 
miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy. 

Tryb odwoławczy:

W  razie  odmowy  dokonania  czynności  kierownik  urzędu  stanu  cywilnego  zawiadamia
wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy, informując o prawie wystąpienia w trybie
art. 21 ust. 3 Rozporządzenia do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie
organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.

Opłaty:

11 zł - za czynność dołączenia wzmianki dodatkowej.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy urzędu w Powiatowym Banku Spółdzielczym
we Wrześni nr 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820, a pokwitowanie zapłaty załączyć do
wniosku.

Informacje dodatkowe:

1. Uznanie przez kierownika USC zagranicznego wyroku rozwodowego możliwe jest tylko

w przypadku orzeczeń wydanych przez te państwa, z którymi Rzeczypospolita Polska

podpisała odpowiednie umowy dwustronne. 

2. Zgodnie z art.  1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego,  orzeczenie nie podlega

uznaniu, jeżeli: 

• nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane; 

• zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich; 

• pozwanemu,  który  nie  wdał  się  w  spór  co  do  istoty  sprawy,  nie  doręczono

należycie  i  w  czasie  umożliwiającym  podjęcie  obrony  pisma  wszczynającego

postępowanie; 

• strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony; 

• sprawa  o  to  samo  roszczenie  między  tymi  samymi  stronami  zawisła  w

Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego; 

• jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego

albo  wcześniej  wydanym  prawomocnym  orzeczeniem  sądu  państwa  obcego,

spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej  Polskiej, zapadłymi w

sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami; 

• uznanie  byłoby  sprzeczne  z  podstawowymi  zasadami  porządku  prawnego

Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego); 
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3.  W przypadku,  gdy orzeczenie zostało wydane zaocznie,  wnioskodawca przedstawia

dodatkowo  dokument  potwierdzający,  iż  strona  pozwana  otrzymała  dokument

wszczynający postępowanie lub równorzędny i że zgadza się z orzeczeniem. 

Procedura w języku migowym:

Link do instrukcji, w jaki sposób należy złożyć wniosek w formie filmu w Polskim Języku
Migowym (PJM) lub Systemie Językowo-Migowym (SJM):
https://bip.wrzesnia.pl/?bip=2&cid=345&id=8243

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, nr 119, s. 1) zwanego dalej
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni: e-mail:
iod@wrzesnia.pl, tel. 616404172,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań
urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz powszechnie obowiązujących przepisów
prawa,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami 
prawa,
zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy i związków 
międzygminnych
oraz urzędów obsługujących te organy i związki,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 
zgody
w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest
obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
9) Pani/Pana dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej, gdy wymagają tego przepisy prawa.
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