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Warszawa, dnia .......................
Do
Sądu Metropolitalnego
Ul. Nowogrodzka 49
00 – 695 Warszawa
Powódka
Pozwany

...............
...............
Prośba

Uprzejmie proszę Sąd Metropolitalny Warszawski o przyjęcie i stwierdzenie nieważności mojego
małżeństwa zawartego dnia ......... w Kościele parafialnym p.w. ....... w .......... z .................
Uważam swoje małżeństwo za nieważnie zawarte z tytułu:
......................................
1) opisać kiedy, w jakich okolicznościach strony się poznały
2) Jak długo trwał okres narzeczeństwa i jak strony w tym czasie do siebie się odnosiły/czy darzyły się
sympatią, czy były poufałości i zbliżenia cielesne
3) czy strony zawierały małżeństwo chętnie, dobrowolnie i z miłości, czy też niechętnie,
niedobrowolnie z przymusu i bez miłości – to jakimi względami się kierowały
4) z jakich środowisk – rodzin pochodzą strony, czy jest to rodzina pełna, katolicka, praktykująca, bez
nałogów i patologii – czy też rozbita, ateistyczna, niepraktykująca, obciążona jakąś patologią
5) jakim charakterem odznaczają się strony
6) jak odbył się kontrakt cywilny i ślub kościelny. Jakie było zachowanie się stron i czy coś
szczególnego się wydarzyło
7) gdzie odbyło się przyjęcie weselne i jaka była atmosfera
8) gdzie i w jakich warunkach strony zamieszkały po ślubie. Jaka relacja panowała między małżonkami
– czy nawiązały ze sobą więź międzyosobową, psychiczną i wspólnotę
9) czy po ślubie strony dopełniły swoje małżeństwo przez akt cielesny i czy mają ze sobą potomstwo,
jeśli nie co było tego przyczyną/wykluczenie przez którąkolwiek ze stron, czy też miała miejsce
impotencja
10) jak układało się życie stron po ślubie. Czy strony dbały wzajemnie o sienie i wspólnotę małżeńska.
Czy strony były samodzielne w podejmowaniu ważnych decyzji życiowych/czy też uzależnione od
innych osób – od kogo w jakim stopniu i w czym się to przejawiało
11) w jakim czasie po ślubie dochodziło do nieporozumień i co było tego przyczyną
12) która ze stron pierwsza opuściła wspólnotę małżeńską i dlaczego
13) kto wniósł pozew o rozwód cywilny – czy była orzeczona wina przy rozwodzie
14) czy obecnie możliwe jest pogodzenie się stron – jeśli nie to dlaczego
Na potwierdzenie tezy podaję następujących świadków:
Wobec powyższego, proszę Sąd Metropolitalny Warszawski o stwierdzenie nieważności mojego małżeństwa
bym mógł/mogła ułożyć sobie życie zgodnie z nauką Kościoła i własnym sumieniem.
podpis
Załączniki:
A/ świadectwo ślubu kościelnego
B/ Odpis sentencji wyroku rozwodowego

