
Sygnatura aktNazwa sprawy

Adres sąduOkręg Sądowy

Instrukcje dla Stron:
Jeżeli doszliście do ostatecznego porozumienia w Waszej sprawie dot. rozwiąz. związku małżeńskiego, separacji prawnej, władzy 
rodzicielskiej/prawa do odwiedzin, lub wniosk. powyrokowych i chcielibyście, aby owa umowa została zatwierdzenia bez potrzeby 
stawiennictwa w sądzie, przekażcie sekretarzowi niniejszy formularz wraz z podpisaną pisemną umową, aktualnym formularzem 
stawiennictwa każdej ze stron, i wszelkimi dokumentami wspierającymi. Jeżeli umowa zawiera nakaz dot. Alimentów na dziecko, i 
którakolw. ze stron lub dziecko otrzym. usługi IV-D, wówczas Waszą umowę będzie musiał(a) podpisać Asystent(-ka) Prokuratora 

Niniejszy tok nie dotyczy tymczasowych zakazów zbliżania się. 
W przypadku ostatecznej umowy dot. tymczasowego zakazu zbliżania się, musisz stawić się w sądzie w dniu rozprawy. 

PROŚBA O ZATWIERDZENIE OSTATECZNEJ
UMOWY BEZ STAWIENNICTWA W SĄDZIE 
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Data Zwrotu

STAN CONNECTICUT 
SĄD WYŻSZY 

www.jud.ct.gov

Aby uzyskać informacje na temat 
udogodnień w ramach ADA, skontaktuj 
się z sekretariatem sądowym lub wejdź 
na stronę: www.jud.ct.gov/ADA.

Instrukcje dla Sekretarza:
Z wyjątkiem Magistrackich Spraw Alimentacyjnych, jeżeli żadna ze stron nie jest reprezentowana (przez adwokata), i umowa dotyczy małoletnich 
dzieci, wówczas otrzymawszy niniejszą prośbę, odpowiedni(e) wniosek(-ki), oraz jakiekolwiek załączone dokumenty, złóż je w CSSD-Family Services 
(Usługi Rodzinne) FamilyCourtAgreements@jud.ct.gov. W przeciwnym razie, złóż całą dokumentację w sądzie do rozpatrzenia. 

*FINAGR*

 FINAGR

Adres e-mail

Numer telefonu (Wymagane) 

Data podpisu

Wpisz literami drukowanymi, lub komputerowo, imię i nazwisko osoby 
składającej podpis

Podpisano (Powód(ka))

Adres e-mail

Numer telefonu (Wymagane) 

Data podpisu

Wpisz literami drukowanymi, lub komputerowo, imię i nazwisko osoby 
składającej podpis

Podpisano (Adwokat Powoda(-ki))

Adres e-mail

Numer telefonu (Wymagane) 

Data podpisu

Wpisz literami drukowanymi, lub komputerowo, imię i nazwisko osoby 
składającej podpis

Podpisano (Pozwany(-a))

Adres e-mail

Numer telefonu (Wymagane) 

Data podpisu

Wpisz literami drukowanymi, lub komputerowo, imię i nazwisko osoby 
składającej podpis

Podpisano (Adwokat Pozwanego(-j))

Adres e-mail

Numer telefonu (Wymagane) 

Data podpisu

Wpisz literami drukowanymi, lub komputerowo, imię i nazwisko 
osoby składającej podpis

Podpisano (Kurator (Guardian Ad Litem)/ Adwokat Małoletniego 
Dziecka, jeżeli dotyczy)

Adres e-mail

Numer telefonu (Wymagane) 

Data podpisu

Wpisz literami drukowanymi, lub komputerowo, imię i nazwisko osoby 
składającej podpis

Podpisano (Asystent Prokuratora Ogólnego, jeżeli
dotyczy)

Oświadczenie Stron
Niżej podpisane strony oświadczają, że ich umowa jest sprawiedliwa i słuszna, oraz leży w najlepszym interesie ich dziecka/ dzieci 
(jeżeli dotyczy).  Obie strony rozumieją, że przedstawiona pisemna umowa stanowi całkowitą ostateczną umowę w sprawie o 
rozwiązanie związku małżeńskiego, separację prawną, lub o władzę rodzicielską/ prawo do odwiedzin, albo odnośnie ww. wniosków. 
Obie strony oświadczają, że nie zostały zmuszone do podpisania tej umowy. Za porozumieniem i zgodą, obie strony proszą sąd o 
przyjęcie i uprawomocnienie umowy, bez potrzeby stawiennictwa w sądzie. 

1. Niniejsza prośba dotyczy wydania prawomocnego orzeczenia w naszej: (Wybierz jedno)
sprawie o rozwiązanie związku małżeńskiego lub separację prawną; lub
sprawie o władzę rodzicielską/prawo do odwiedzin; lub
dotyczy następujących wniosków lub pism procesowych: 

Tak Nie
2. Ostateczna przedstawiona pisemna umowa dot. władzy rodzicielskiej, odwiedzin lub wsparcia finansowego małolet. dziecka lub dzieci.

Numer Złożonego Wniosku (jeżeli dotyczy) Tytuł Wniosku lub Pisma Procesowego Data

DO WYŁĄCZNEGO 
UŻYTKU SĄDU 
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