
FORMULARZ WSTĘPNY

Formularz  wstępny  to  podstawowy  dokument  Kancelarii,  który  służy  do  zebrania
podstawowych informacji  o  sprawie.  Dzięki  tym informacją  będzie  możliwość  udzielenia
wstępnej porady prawnej, a także przygotowania niezbędnych dokumentów, czy prowadzenia
sprawy. Dlatego też proszę  o jak najdokładniejsze przedstawienie poszczególnych zagadnień.
Jeśli  jednak będą  Państwo mieli  jakieś  problemy z  odpowiedzią  na  poszczególne  pytanie
proszę je pozostawić bez odpowiedzi – uzupełnimy to podczas bezpośredniej rozmowy.

1.STRONY MAŁŻEŃSTWA:

ŻONA

Imię:

Nazwisko:

Adres:

Data urodzenia:

Wykonywany zawód:

Aktualna Parafia:

Telefon / e-mail

MĄŻ

Imię:

Nazwisko:

Adres:

Data urodzenia:

Wykonywany zawód:

Aktualna  Parafia:

Telefon / e-mail

Czas i miejsce zawarcia małżeństwa :



Dzieci małżonków (które są zrodzone z małżeństwa kościelnego, a które spoza niego; imię
oraz wiek):

2.STAN PRAWNY  MAŁŻONKÓW

Czy  któraś  ze  stron  była  już  wcześniej  stroną  procesu  o  stwierdzenie  nieważności
małżeństwa? 

(która, kiedy, z jakim rezultatem i jaki był tytuł zawarty w skardze powodowej)

Czy pomiędzy stronami jest orzeczony rozwód cywilny lub separacja ? 

Czy strony zamierzają wystąpić o orzeczenie rozwodu cywilnego lub separacji ?

3.STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA

OKRES POZNANIA SIĘ

- kiedy strony się poznały?

- w jakich okolicznościach nastąpiło poznanie się?

- opisać rozwój znajomości;

OKRES NARZECZEŃSTWA:

- ile trwał okres narzeczeństwa, w jaki sposób strony się poznawały?

- kto zaproponował pierwszy małżeństwo?

- jak wyglądało wspólne spędzanie wolnego czasu?

- jakie były wspólne  zainteresowania?

-stosunek rodzin do drugiej strony?

-czy dochodziło do poufałości, zbliżeń cielesnych?

- czy strony planowały zawrzeć związek małżeński?

- kto wyszedł z inicjatywą zawarcia małżeństwa?

- czy były jakieś przeszkody, czy ktoś sprzeciwiał się temu małżeństwu?

- jak wyglądały przygotowania do ślubu – czy były to wspólne przygotowania?

- czy strony z miłości i chętnie szły do ślubu? 

- jak wyglądały plany stron na wspólne życie – wizja małżeństwa w przyszłości.

ŚLUB I WESELE

- gdzie odbyło się przyjęcie weselne?



-jakie było zachowanie się stron w czasie wesela, czy goście obu stron się zintegrowali?   

- gdzie strony zamieszkały po ślubie i w jakich warunkach mieszkaniowych?

- czy obie strony planowały potomstwo ? jeśli któraś nie to dlaczego?

OKRES TUŻ PO ŚLUBIE

- jak układało się codzienne współżycie po ślubie – relacje, obowiązki, czas wolny?

- na jakim tle dochodziło do nieporozumień między stronami i w jakim czasie po ślubie?

- która ze stron opuściła wspólnotę małżeńską pierwsza?

- w jakich okolicznościach?

- kiedy to nastąpiło?

- która ze stron wniosła sprawę o rozwód cywilny i z jakiego tytułu?

- kiedy i jak się zakończył proces?

- czy obecnie pogodzenie jest możliwe – jeśli nie to dlaczego?

- z jakich powodów istnieje podejrzenie, że małżeństwo było zawierane nieważnie?

Inne uwagi

Ogólne informacje prawne dot. procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Stwierdzenie  nieważności  małżeństwa polega  na orzeczeniu  przez Trybunał  Kościelny,  że
konkretne małżeństwo zostało zawarte nieważnie i takim też pozostało.

Proces ten odbywa się przed Trybunałami Kościelnymi.

Dla procesu kościelnego bez znaczenia,  co do zasady, jest  sytuacja małżonków w świetle
prawa krajowego (cywilnego). Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa może toczyć
się przed, po lub nawet równolegle z procesem rozwodowym na kanwie prawa państwowego.

Aby rozpocząć proces w I instancji należy  wnieść do właściwego zgodnie z przepisami KPK/
83 Trybunału Kościelnego specjalne pismo, tzw. Skargę powodową (odpowiednik pozwu w
prawie państwowym). Należy do niego dołączyć ogólne fakty i okoliczności potwierdzające
zasadność  żądania  zawartego  w  skardze  (tzn.  potwierdzające  fakt  zawarcia  małżeństwa
nieważnego).


