Miejscowość i data sporządzenia pisma

IMIĘ I NAZWISKO
(w wypadku kobiety: nazwisko cywilne oraz rodowe)

Ulica i numer domu
Kod pocztowy i miejscowość
Tel. / adres mailowy

Do Sądu Diecezji Opolskiej
ul. Książąt Opolskich 19
45-005 Opole
STRONA POWODOWA:
(czyli osoba, składająca wniosek)

1. Imię;
2. Nazwisko;
(w wypadku kobiety: nazwisko cywilne oraz rodowe!)

3. Imiona rodziców;
4. Data i miejsce urodzenia;
5. Dokładny i kompletny adres aktualnego zamieszkania, łącznie z kodem pocztowym,
telefon kontaktowy, ewentualnie: adres e-mail;
(w wypadku, gdyby adres zamieszkania strony nie był tożsamy z adresem do
korespondencji, należy wyraźnie to zaznaczyć!)
6. Pełna nazwa parafii, do której należy, np. „Parafia pod wezwaniem Podwyższenia
Krzyża Świętego w Opolu”.

STRONA POZWANA:
1. Imię;
2. Nazwisko;
(w wypadku kobiety: nazwisko cywilne oraz rodowe!)

3. Imiona rodziców;
4. Data i miejsce urodzenia;
5. Dokładny i kompletny adres aktualnego zamieszkania, łącznie z kodem pocztowym,
telefon kontaktowy, ewentualnie: adres e-mail;
(w wypadku, gdyby adres zamieszkania strony nie był tożsamy z adresem do
korespondencji, należy wyraźnie to zaznaczyć!)
6. Pełna nazwa parafii, do której należy, np. „Parafia pod wezwaniem Podwyższenia
Krzyża Świętego w Opolu”.

DATA I MIEJSCE KONTRAKTU CYWILNEGO ORAZ ŚLUBU KOŚCIELNEGO
Przy okazji należy podać pełną nazwę parafii, w której odbył się ślub.

PRZYCZYNY NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA:
Czyli powody, dla których Pan/Pani uważa swoje małżeństwo za nieważnie zawarte.
Należy pokrótce przedstawić fakty i okoliczności świadczące o tym, że przyczyna
nieważności małżeństwa istniała już przed ślubem lub w chwili zawarcia małżeństwa.

HISTORIA NARZECZEŃSTWA I MAŁŻEŃSTWA:
Ze względu na fakt, iż przyczyna ewentualnej nieważności małżeństwa musi istnieć już w
momencie jego zawierania, ważny jest niezmiernie okres narzeczeństwa. To tam należy się
doszukiwać faktów, które mogłyby potwierdzać przyczynę nieważności związku. W tym
miejscu warto krótko opisać wzajemne relacje z czasu narzeczeństwa, także z
uwzględnieniem środowisk dorastania stron oraz ogólnej charakterystyki ich rodzin i kręgu
znajomych. Można opisać, jak strony radziły sobie z różnego rodzaju wyzwaniami
codzienności. Nie bez znaczenia jest również to, jakimi były małżonkami (ew. rodzicami) w
podejmowaniu zwyczajnych obowiązków wspólnego życia.
W tym miejscu należy też zwięźle opisać pożycie poślubne oraz przyczyny i czas rozpadu
małżeństwa oraz rozwodu.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Świadectwo ślubu kościelnego w oryginale (oryginał Świadectwa ślubu można
uzyskać w kancelarii parafii, w której odbył się ślub);
2.
Wyrok rozwodowy w przypadku gdy miedzy stronami doszło już do rozwodu
cywilnego (w wersji oryginalnej lub uwierzytelnionej urzędowo kopii);
3.
Uzasadnienie wyroku rozwodowego bądź, jeśli strona nie posiada Uzasadnienia,
Protokół z rozprawy rozwodowej (w wersji oryginalnej lub uwierzytelnionej urzędowo
kopii)
4.
Lista świadków sporządzona na osobnej karcie, zgodnie z wymogami zawartymi
w osobnym pliku dostępnym na stronie SDO.
1.

Opcjonalnie można dołączyć inne dokumenty potwierdzające nieważność małżeństwa, np.
zaświadczenia lekarskie, obdukcje, listy.
Uwaga! Wszystkie dokumenty, które mają stanowić dowód w sprawie muszą być
dołączone w wersji oryginalnej!

UWAGI INNE:
Skargę powodową wraz z Listą świadków należy napisać w trzech jednobrzmiących
egzemplarzach, zachować margines 2,5-3 cm po lewej stronie i własnoręcznie podpisać. Cała
Skarga powodowa winna być zwięźle zredagowana i mieścić się na 3-4 stronach formatu A4.
Pisma niekompletne, niedbale sporządzone przyjmowane nie będą!

