Łódź, dnia ………………………………
Wnioskodawca:
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
Tel. kontaktowy: ………………….
PESEL/NIP ………………………..
Uczestnik postępowania:
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
PESEL/NIP ………………………..

Sąd Okręgowy w Łodzi
XII Wydział Cywilny
WNIOSEK O UZNANIE
ORZECZENIA SĄDU ZAGRANICZNEGO
Składam wniosek o uznanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenia Sądu
…………………………..…………………., z dnia ………..……...…………………………,
(należy wskazać nazwę sądu orzekającego)

sygnatura akt ………………………………………., który dotyczył rozwiązania związku
małżeńskiego zawartego w dniu ………………………………….. w ………………………...
pomiędzy ………………………………………………………………………………………..
UZASADNIENIE
Wnioskodawca w dniu ………………..................... w …………………….zawarł
związek małżeński z …………………………………. Sąd …………………………….
orzeczeniem z dnia ………………, sygnatura akt ……………… rozwiązał związek
małżeński stron. Wydane orzeczenie jest prawomocne.
Pozwany nie brał / brał* udział w sprawie rozwodowej prowadzonej przed sądem
zagranicznym, został powiadomiony o wniesieniu pozwu rozwodowego.
W Polsce nie toczyła / toczyła* się sprawa o rozwód bądź o uznanie orzeczenia
zagranicznego.
…………………………….
(czytelny podpis)

Załączniki
- 2 odpisy wniosku o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego (ewentualnie można posiadać
dodatkowy

egzemplarz

wniosku

na

potwierdzenia

jego

złożenia

w

Sądzie),

- oryginalny odpis wyroku sądu zagranicznego ze stwierdzeniem jego prawomocności
+ 2 egzemplarze kopii,
- tłumaczenie przysięgłe wyroku rozwodowego + 2 egzemplarze kopii,
- aktualny skrócony odpis aktu małżeństwa z USC w Polsce,
- opłata stała od wniosku o uznanie orzeczenia zagranicznego w kwocie 300 zł;
- zaliczka na koszty tłumaczenia korespondencji dla uczestnika postępowania przez tłumacza
przysięgłego: 150-250 zł.
* niepotrzebne skreślić

DODATKOWE INFORMACJE
- w celu uniknięcia czasochłonnego doręczenia korespondencji dla uczestnika za granicę
i jej kosztownego tłumaczenia, można do wniosku o stwierdzenie wykonalności dołączyć
podpisane przez uczestnika postępowania oświadczenie akceptującego treść wniosku
i ustanawiającego pełnomocnika do doręczeń na terenie Polski,
- wniosek powinien zostać sporządzony pismem maszynowym lub komputerowym.
W Sądzie Okręgowym w Łodzi sprawy o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego
rozpatruje z obszaru objętego właściwością dla Sądów Rejonowych: dla Łodzi Śródmieścia
i Widzewa, Pabianic, Zgierza, Kutna, Łęczycy, Skierniewic, Rawy Mazowieckiej, Brzezin
i Łowicza
XII Wydział Cywilny
Sądu Okręgowego w Łodzi
ul. Narutowicza 64
adres korespondencyjny
pl. Dąbrowskiego 5
90-921 Łódź
W przypadku, gdy żadna ze stron nie ma miejsca zamieszkania – pobytu w Polsce.
Wniosek należy złożyć do:
Sądu Okręgowego w Warszawie

