STAN CONNECTICUT

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

www.jud.ct.gov

DO WYŁĄCZN. UŻYTKU SĄDU

AFFDIV

*AFFDIV*

N ie w
in
ie yp
js eł
zy n
fo iaj
rm ni
ul nie
ar js
z ze
sł g
uż o
y for
ja m
ko u
po larz
m a.
oc U
pr żyj
zy w
w yłą
yp cz
eł ni
ni e
an of
iu icj
w aln
er ą
sj w
iw e
r
ję sję
zy w
ku ję
an zy
gi ku
el a
sk ng
im ie
. lsk

Uwaga:
Każda ze stron musi wypełnić i złożyć swoje własne oświadczenie. W przypadku niespójności co do faktów
zawartych w obu oświadczeniach, sąd być może nie będzie w stanie podjąć jakichkolwiek działań zanim nie
odbędzie się rozprawa z udziałem obydwu stron.

.
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OŚWIADCZENIE POD PRZYSIĘGĄ NA POPARCIE
PROŚBY O WYDANIE ORZECZENIA
O ROZWIĄZANIU ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
LUB SEPARACJI PRAWNEJ

Okręg Sądowy

Adres sądu

Nazwa sprawy

Sygnatura akt

, oświadczam pod przysięgą że:

Ja, (imię i nazwisko)

1. Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie mojej osobistej wiedzy, i rozumiem obowiązek złożonej przysięgi.
2. Mam ukończone 18 lat i jestem zdolny(-a) do składania zeznań w sprawach określonych w niniejszym oświadczeniu.
Powodem(-ódką)

3. Jestem

Pozwanym(-ą)

w ww. sprawie, i druga strona jest moim współmałżonkiem(-ą).

4. Nie został wydany i nie obowiązuje, pomiędzy drugą stroną a mną, żaden zakaz zbliżania się, w oparciu o paragraf
46b-15 Kodeksu Ogólnego Connecticut, ani żaden nakaz ochronny, w oparciu o paragraf 46b - 38c Kodeksu Ogólnego
Connecticut, ani nie ma złożonego podania w jakimkolwiek sądzie o wydanie któregokolwiek z ww. nakazów.
5. Poślubiłem(-am) mojego/moją współmałżonka(-ę) dnia (data)

w (miejscu)

6. Moje nazwisko rodowe, jeżeli różni się od obecnego, było:
7. Zaznacz wszystko co dotyczy:
A.

Ja
Mój/moja współmałżonek(-ka) mieszkałem(-am)/mieszkał(a) w Connecticut bez przerwy przez okres
co najmniej 12 miesięcy zanim został złożony pozew w tej sprawie; lub

B.

mieszkałem(-am)/mieszkał(a) w Connecticut bez przerwy przez okres
Ja
Mój/moja współmałżonek(-ka)
co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed datą uprawomocnienia się rozwodu; lub

C.

Ja
Mój/moja współmałżonek(-ka) mieszkałem(-am)/mieszkał(a) w Connecticut podczas trwania małżeństwa,
opuściłem(-am)/opuścił(a) stan, a później wrócił(a) do Connecticut z zamiarem zamieszkania tutaj na stałe; lub

D. Małżeństwo rozpadło się po tym, jak

Ja

Mój/moja współmałżonek(-ka) przeprowadziłem(-am)/przeprowadził(a)
się do Connecticut.

8. Nasze małżeństwo rozpadło się bezpowrotnie. Nie mam nadziei, że wrócimy do siebie.

9. Poniżej wymienione są imiona, nazwiska i daty urodz. małoletnich dzieci (poniżej 18 lat) które urodziły się w naszym związ. małżeń.,
m.in. jakichkolwiek dzieci które się nam urodziły przed zawarciem związku małżeńskiego (jeżeli brak, wpisz "NONE"):
Imię i nazwisko

Data urodzenia

Imię i nazwisko

Data urodzenia

10. Poniżej wymienione są imiona, nazwiska i daty urodzenia dzieci urodzonych z naszego małżeństwa, które ukończyły
18 lat, ale nie ukończyły 23 lat, m.in. jakichkolwiek dzieci które się nam urodziły przed zawarciem związku
małżeńskiego (jeżeli brak, wpisz "NONE"):
Data urodzenia

Imię i nazwisko

Data urodzenia

N

Imię i nazwisko

11. Poza dziećmi, jeżeli takie istnieją, wymienionymi w Paragrafach 9 i 10, żadne dziecko w wieku poniżej 23 lat nie
urodziło się ani nie zostało adoptowane przez mojego/moją współmałżonka(-ę), lub przeze mnie, od daty naszego
małżeństwa, i żadne z nas nie jest obecnie w ciąży.
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12. Ani stan Connecticut, ani żadne miasto w Connecticut nie daje mi, mojemu/mojej współmałżonkowi(-ce) lub naszemu
małoletniemu dziecku (dzieciom) zapomogi finansowej (np. zapomogi gotówkowej lub ubezpieczenia HUSKY), z
wyjątkiem następujących:

N
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, którą złożyliśmy w sądzie, i która
13. Mój/moja współmałżonek(-ka) i ja zawarliśmy pisemną Umowę w dniu
odzwierciedla naszą pełną zgodę co do wszystkich kwestii związanych z rozwiązaniem naszego związku małżeńskiego
lub separacją prawną, m.in. następujących kwestii w zakresie, w jakim każda z nich ma zastosowanie do naszej sytuacji:
Podział jakiegokolwiek naszego majątku i mienia, alimenty, władza rodzicielska, czas przebywania z którymikolwiek z
małoletnich dzieci które mamy, oraz alimenty na dziecko.

14. Uważnie przeczytałem(-am) całą Umowę i w pełni ją rozumiem. Podpisałem(-am) ją dobrowolnie, i nikt nie wywierał na mnie
presji, ani nie zmusił mnie do tego. Ani mój/moja współmałżonek(-ka), ani ja, nie zawarliśmy żadnych dodatkowych umów
dot. rozwiązania naszego związku małżeńskiego lub separacji prawnej. Zapoznałem(-am) się z aktualnym oświadczeniem
finansowym mojego/mojej współmałżonka(-i) złożonym w sądzie. Nie mam żadnych pytań dotyczących Umowy.
15. Biorąc pod uwagę wszystkie fakty i okoliczności mojej sprawy, uważam, że Umowa jest sprawiedliwa i słuszna. Jeżeli
mój/moja współmałżonek(-ka) i ja mamy małoletnie dzieci, uważam, że Umowa leży w ich najlepszym interesie.
16. Jeżeli Umowa nie przewiduje otrzymywania przeze mnie alimentów, rozumiem i zgadzam się, że na zawsze zrzekam się
mojego prawa do alimentów, i że nigdy nie będę mógł(-a) w przyszłości wrócić do żadnego sądu z prośbą o alimenty w
związku z tym rozwodem.
17. Jeżeli mój/moja współmałżonek(-ka) i ja mamy jedno lub więcej małoletnich dzieci, a Umowa zawiera klauzulę dot. kwoty
alimentów na dzieci, która odbiega od Wytycznych dot. Alimentów na Dziecko, uważam, że dostosowanie się do owych
Wytycznych byłoby niewłaściwe, lub niesprawiedliwe, z następujących powodów:

18. Jeżeli mój/moja współmałżonek(-ka) i ja mamy jedno lub więcej dzieci poniżej 23 lat, a Umowa zawiera klauzulę dotyczącą
dokładania się przez nas do kosztów ich wykształcenia wyższego („Nakaz Współfinansowania Edukacji”), uważam, że jest to
bardziej prawdopodobne niż nie, że mój małżonek(-ka) i ja udzielilibyśmy wsparcia finansowego naszemu dziecku (dzieciom)
na ten cel edukacyjny, gdyby nasza rodzina się nie rozpadła. Jeżeli Umowa nie zawiera Nakazu Współfinansowania Edukacji,
albo na przykład chcemy, aby sąd zachował jurysdykcję co do wydania takiego nakazu w przyszłości, rozumiem że oboje na
stałe zrzekamy się prawa do złożenia wniosku o Nakaz Współfinansowania Edukacji.
19. Jeżeli Umowa zawiera klauzulę o rozstrzygnięciu jakichkolwiek kwestii w przyszłości na drodze arbitrażu zamiast
dalszych postępowań sądowych (np. podział mienia osobistego), zgodziłem(-am) się na nią dobrowolnie i uważam, że w
danych okolicznościach jest ona sprawiedliwa i słuszna.

20. Jeśli druga strona w tej sprawie i ja mamy jedno lub więcej małoletnich dzieci, a Umowa zawiera klauzulę dotyczącą
alimentów na dziecko, wypełniłem(-am) i złożyłem(-am) oświadczenie finansowe. Posiadam środki finansowe, aby
podporządkować się wszelkim nakazom wsparcia finansowego zawartym w niniejszej umowie, i takie nakazy wsparcia
finansowego zaspokajają potrzeby finansowe moje i moich dzieci.
21. Proszę sąd o wydanie: (Wybierz jedno)
Orzeczenia o rozwiązaniu mojego związku małżeńskiego LUB
Orzeczenia o Separacji Prawnej

bez konieczności stawiennictwa mojego/mojej współmałżonka(-ki), albo mnie, w sądzie na rozprawie w tym celu.
Proszę również sąd o zatwierdzenie Umowy i włączenie jej do wyroku.

22. Proszę sąd o przywrócenie (wybierz jedno)

mojego poprzedniego
nazwiska

mojego nazwiska rodowego

23. Jeżeli byłem(-am) reprezentowany(-a) przez adwokata lub kancelarię prawną w związku z tą sprawą, jestem
zadowolony(-a) z udzielonej mi reprezentacji prawnej i porad.

Oświadczam pod karą za krzywoprzysięstwo, że powyższe oświadczenia i wszelkie załączone dokumenty są prawdziwe,
kompletne i dokładne, zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem. Rozumiem, że umyślne podanie błędnych
informacji narazi mnie na sankcje, i może spowodować wniesienie zarzutów karnych przeciwko mnie.
Data podpisu

Podpisano (Składający(-a) Oświadczenie)
Podpisano (Notariusz, Komisarz Sądu Wyższego, Asystent Sekretarz,
Inny Upoważniony Funkcjonariusz zgodnie z Paragrafem 1-24 Kodeksu
Ogólnego Connecticut).

Wpisz literami drukowanymi imię, nazwisko i stanowisko osoby, która
podpisała się po lewej stronie
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Data podpisu

