NUMER DRUKU:

USC-17

KARTA SPRAWY
NAZWA SPRAWY:

Zagraniczny wyrok rozwodowy
OGÓLNY OPIS:

Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w Państwie nie należącym do Unii Europejskiej.
WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego i o wpisanie w akcie małżeństwa sporządzonym w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Gorzowie Wlkp. wzmianki dodatkowej o rozwiązaniu małżeństwa.
2. Załączniki (zgodnie z art. 1147 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego ):
- oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie;
- dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia
wynika z jego treści;
- oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub na
terenie Polski przez tłumacza przysięgłego.
Jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór do istoty sprawy,
należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone (art.
1147 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego).
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa dotyczącej rozwodu, następuje po złożeniu
wymaganych dokumentów.
Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego wraz załącznikami można składać:
- osobiście,
- za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku, należy dodatkowo
przedłożyć również pełnomocnictwo do złożenia wymaganych dokumentów),
- poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio do USC.
MIEJSCE SKŁADANIA/ODBIORU DOKUMENTÓW:

Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 1, tel. 95 7355 691 – Kierownik USC
pokój nr 2, tel. 95 7355 826 – z-ca Kierownika USC
pokój nr 3, tel. 95 7355 825 – z-ca Kierownika USC
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego , ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
OPŁATY:

11 zł - Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej o rozwodzie do aktu małżeństwa.
17 zł - Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (za wyjątkiem wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa).
Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.:
44 1020 5402 0000 0302 0325 6575
lub bezpośrednio w kasie znajdującej się w USC w Gorzowie Wlkp. (czynna w godzinach pracy urzędu).
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, a w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w
ciągu miesiąca.

TRYBY ODWOŁAWCZE:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Gorzowie Wlkp. przysługuje
odwołanie do Wojewody Lubuskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.
UWAGI:

1. Zgodnie z art. 1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:
a. nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;
b. zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;
c. pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie
umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;
d. strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;
e. sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej
wcześniej niż przed sądem państwa obcego;
f. 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;
g. uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej
Polskiej (klauzula porządku publicznego).
2. Orzeczenia rozwodowe wydane przed 02.07.2009 roku oraz nie spełniające przesłanek
wynikających z KPC podlegają uznaniu przez Sądy.
PODSTAWA PRAWNA:

1. Art. 1145 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2018r.
poz. 155 ze zm.).
2. Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 2064 ze
zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2017r. poz.
1257 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.).
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