- W Z Ó R Miejscowość, data ...
Imię i nazwisko (strony powodowej)
dokładny adres
Imię i nazwisko (strony pozwanej)
dokładny adres
(w przypadku kobiet nazwisko panieńskie)
Sąd Między Eparchialny
Kościoła Greckokatolickiego
w Polsce
ul. Bpa Jana Śnigurskiego 2A
37-700 Przemyśl

S k a r g a (w 2 egzemplarzach)
Uprzejmie proszę o orzeczenie nieważności mojego małżeństwa zawartego z ...................., w
dniu ................. w kościele parafialnym pod wezwaniem .................... w ..................... .
Małżeństwo swoje z .................... uważam za nieważnie zawarte z powodu ........... (tu należy
podać kanoniczny tytuł nieważności).
Uzasadnienie
(Imię i nazwisko strony pozwanej) poznałem(-am) (kiedy? gdzie? w jakich okolicznościach?).
Tutaj należy w miarę szczegółowo opisać wydarzenia z okresu narzeczeństwa. (Ile czasu trwała
znajomość przedślubna? Jak często strony spotykały się ze sobą? Jakie wrażenie zrobiła na stronie
powodowej strona pozwana. Czy nie wydała się trochę dziwna? Z jakiej rodziny pochodziła? Czy nie
nadużywała alkoholu? Jak doszło do zawarcia małżeństwa? Kto zaproponował danie na zapowiedzi?
Jak przebiegały przygotowania do ślubu i wesela?) Tutaj należy opisać w miarę szczegółowo
wydarzenia z czasu zawarcia małżeństwa. (Jak wyglądał ślub i wesele - wszystkie
charakterystyczne wydarzenia. Czy strony zamieszkały razem?) Jak przebiegało życie po zawarciu
małżeństwa?(Od kiedy dochodziło do nieporozumień i na jakim tle? Kto odszedł pierwszy i
dlaczego? Czy ktoś usiłował pogodzić strony i z jakim skutkiem? Czy z małżeństwa stron są dzieci?
Jeśli nie, to dlaczego? Czy strony uzyskały rozwód cywilny? Jeśli tak, to kto wnosił o rozwód? Czy
obecnie możliwe byłoby pogodzenie się stron? Czy strony żyją samotnie, czy w innych związkach?)
Wyrażam zgodę na przesłanie egzemplarza niniejszej skargi powodowej stronie
pozwanej.
Na świadków w tej sprawie pragnę powołać:
1. Nazwisko i imię, dokładny adres, stopień pokrewieństwa
2. "
"
"
"
"
"
3. "
"
"
"
"
"
Do skargi załączam:
1. świadectwo ślubu kościelnego
2. kopię wyroku sądu orzekającego rozwód
3. metryka chrztu strony wnoszącej skargę powodową
4. inne dokumenty (listy otrzymywane, opinia z poradni rodzinnej, zaświadczenia o leczeniu w
szpitalu psychiatrycznym, wypis ze szpitala, itd.).

p o d p i s (czytelny)

