Załącznik nr 1 do Regulaminu Sądu Diecezji Opolskiej – schemat
Skargi powodowej w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

[Miejscowość i data]
[ADRES SĄDU]
Sąd Diecezji Opolskiej
ul. Książąt Opolskich 19
45-005 Opole
[INFORMACJE PODSTAWOWE]
DANE STRONY POWODOWEJ [czyli składającej skargę]
(1) Imię (imiona).
(2) Nazwisko oraz – w przypadku kobiety – nazwisko rodowe i aktualne nazwisko cywilne.
(3) Imiona rodziców wraz z nazwiskiem rodowym matki.
(4) Data i miejsce urodzenia.
(5) Ulica i numer domu (numer lokalu) miejsca zamieszkania*.
(6) Kod pocztowy i miejscowoś ć zamieszkania*.
(7) Nr telefonu kontaktowego.
(8) Adres email**.
(9) Nazwa parafii zamieszkania, jej miejscowość i diecezja.
DANE STRONY POZWANEJ
(1) Imię (imiona).
(2) Nazwisko oraz – w przypadku kobiety – nazwisko rodowe i aktualne nazwisko cywilne.
(3) Imiona rodziców wraz z nazwiskiem rodowym matki.
(4) Data i miejsce urodzenia.
(5) Ulica i numer domu (numer lokalu) miejsca zamieszkania*.
(6) Kod pocztowy i miejscowoś ć zamieszkania*.
(7) Nr telefonu kontaktowego.
(8) Adres email**.
(9) Nazwa parafii zamieszkania, jej miejscowość i diecezja.
*Jeśli adres korespondencyjny jest inny od adresu zamieszkania – co jest bardzo ważne dla prowadzenia sprawy
w Sądzie – należy wyraźnie to zaznaczyć i wpisać adres do korespondencji po adresie zamieszkania.
**Wpisać, jeśli używa.
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[WŁAŚCIWA TREŚĆ SKARGI POWODOWEJ]

(1) Data i miejsce kontraktu cywilnego oraz małżeństwa kościelnego wraz z wezwaniem
i miejscowością kościoła, w którym odbył się ślub.

(2) Domniemane

przyczyny nieważności małżeństwa, czyli powody, dla któ rych Strona
skarżąca swoje małżeństwo uważ a je za nieważ nie zawarte. Należ y pokró tce przedstawić
fakty i okolicznoś ci ś wiadczące o tym, ż e przyczyna nieważ noś ci małż eń stwa istniała już
przed ś lubem lub w chwili zawarcia małż eń stwa.

(3) Historia

narzeczeństwa i małżeństwa. Ze względu na okoliczność, ż e przyczyna
ewentualnej nieważności małżeństwa musi istnieć już w momencie jego zawierania,
bardzo ważny dla sprawy jest okres narzeczeń stwa. To tam należ y doszukiwać się faktó w,
któ re mogłyby wskazywać przyczynę nieważ noś ci związku. W tym miejscu warto kró tko
opisać wzajemne relacje Stron z czasu narzeczeń stwa, z uwzględnieniem ś rodowisk
dorastania Stron oraz ogó lnej charakterystyki ich rodzin i kręgu znajomych. Moż na także
opisać, jak Strony radziły sobie z ró ż nego rodzaju wyzwaniami codziennoś ci. Nie bez
znaczenia jest ró wnież to, jakimi były małż onkami (czy także rodzicami) w podejmowaniu
zwyczajnych obowiązkó w wspó lnego ż ycia. W tym miejscu należ y ponadto zwięź le opisać
poż ycie poś lubne, przyczyny i czas rozpadu małż eń stwa oraz czas i okoliczności rozwodu.
……………………………………………
[Własnoręczny podpis Strony]

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Sądu Diecezji Opolskiej wraz
z załącznikami i w całości uznaję jego postanowienia*.
……………………………………………
[Własnoręczny podpis Strony]

POUCZENIA:
(1) Skargę powodową wraz z Listą świadków (Załącznik nr 2 Regulaminu) należy
sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zasadniczo w formie wydruku
komputerowego. Cała Skarga powodowa winna być zwięźle zredagowana i mieścić się
na 3-4 stronach formatu A4, przy czcionce nie mniejszej niż 12 pkt i marginesie min.
2,5 cm po lewej stronie. Skargę powodową należy własnoręcznie podpisać (por. art. 46.
Regulaminu).
(2) Dokumenty, które należy dołączyć do Skargi powodowej określone są w art. 39.
Regulaminu: świadectwo ślubu sakramentalnego; Lista świadków; uwierzytelniona
kopia sentencji rozwodu cywilnego, jeśli taki nastąpił, oraz protokół z rozprawy
i uzasadnienie wyroku, o ile zostało sporządzone. Oprócz tego, co wyżej wskazano,
można dołączyć wszelkie inne dokumenty, które zdaniem Strony mogą mieć wartość
dowodową w prowadzonej w Sądzie sprawie, np. zaświadczenia i ekspertyzy lekarskie,
listy, zdjęcia itp.
*Regulamin SDO jest dostępny na stronie internetowej diecezji opolskiej.
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