URZĄD GMINY W KORYCINIE
16 – 140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a
Telefon 85 722 91 97, fax 85 722 91 80
www.korycin.pl, e-mail korycin@kki.net.pl
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KARTA INFORMACYJNA
UZNAWANIE WYROKÓW ROZWODOWYCH ORZECZONYCH
ZA GRANICĄ
 art. 1 ust. 1 pkt. a oraz art. 37 i 39 Rozporządzenia 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,
uchylające rozporządzenie (WE 1347/2000)
 art. 1145 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr
43, poz. 296 ze zm.)
 art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.)
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.
Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą.
Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie należącym do Unii Europejskiej
 oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie wraz z klauzulą prawomocności;
 oryginał urzędowego tłumaczenia w/w orzeczenia dokonanego przez polskiego konsula
lub na terenie Polski przez tłumacza przysięgłego;
 oryginał świadectwa sporządzonego przez właściwy organ państwa członkowskiego UE
(w większości przypadków sąd orzekający rozwód) na formularzu określonym w
załączniku I do Rozporządzenia Nr 2201/2003;
 oryginał urzędowego tłumaczenia w/w świadectwa dokonanego przez polskiego
konsula lub na terenie Polski przez tłumacza przysięgłego.
Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nie należącym do Unii
Europejskiej
 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).
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).
 Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej o rozwodzie do aktu małżeństwa 11,00 zł.
 Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł (za wyjątkiem wstępnych, zstępnych lub
rodzeństwa),
 opłatę skarbową należy uiścić w Urzędzie Gminy lub na rachunek Urzędu Gminy
Korycin Nr 44 8077 0000 0000 0101 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Korycinie z
chwilą złożenia wniosku. Dowód opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki, a w sprawach
skomplikowanych do 1 miesiąca
Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 5
ul. Knyszyńska 2a
16 - 140 Korycin
tel. 85 722 91 97
e-mail: korycin@kki.net.pl
Poniedziałek – piątek w godz. 730 - 1530
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SPORZĄDZIŁA:

Urząd Stanu Cywilnego.
Odwołania w sprawie odmowy rozpatruje Wojewoda Podlaski. Odwołanie kieruje się do
Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Korycinie w
terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Brak opłat.
 Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej opublikowane jest na stronie internetowej
Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl (również w wersji angielskiej).
 W trybie rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. nie
podlegają uznaniu i wykonaniu w Polsce orzeczenia innych państw członkowskich,
które zostały wydane przed 1 maja 2004r., lecz uprawomocniły się po tej dacie.
Przepisy tego rozporządzenia nie będą także stanowiły podstawy do uznania
i wykonania w Polsce orzeczeń innych państw członkowskich, jeżeli postępowania w
tych państwach zostały wszczęte przed 1 maja 2004r.
 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.
 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.
 Uznania wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nie należącym do Unii
Europejskiej stosuje się do orzeczeń wydanych po 1 lipca 2009 roku.
Jadwiga Zapolska

