
Sąd Metropolitalny Warszawski
ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa, tel.: 628 53 06, fax: 629 07 51

KWESTIONARIUSZ

I. Dane dotyczące stron.

A. Strona powodowa.

1. Imię i nazwisko aktualnie używane   ________________________________________________________

2. Nazwisko panieńskie   ___________________________________________________________________

3. Adres   ________________________________________________________________________________

Kod pocztowy   __________________  Miasto  _______________________________________________

Parafia   _____________________________________________________________________________

Diecezja   ____________________________________________________________________________

4. Nr telef. stacjonarnego   __________________________  komórkowego  ___________________________

5. Data urodzenia   __________________  Miejsce urodzenia  _____________________________________

6. Imię ojca   _________________________________  Imię matki  _________________________________

Nazwisko panieńskie matki   _____________________________________________________________

Dokładny adres rodziców   _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

B. Strona pozwana

1. Imię i nazwisko aktualnie używane   ________________________________________________________

2. Nazwisko panieńskie   ___________________________________________________________________

3. Adres   ________________________________________________________________________________

Kod pocztowy   __________________  Miasto  _______________________________________________

Parafia   _____________________________________________________________________________

Diecezja   ____________________________________________________________________________

4. Nr telef. stacjonarnego   __________________________  komórkowego  ___________________________

5. Data urodzenia   __________________  Miejsce urodzenia  _____________________________________

6. Imię ojca   _________________________________  Imię matki  _________________________________

Nazwisko panieńskie matki   _____________________________________________________________

Dokładny adres rodziców   _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



II. Dane dotyczące małżeństwa

1. Okres czasu znajomości przed zaręczynami   _________________________________________________

2. Czas trwania narzeczeństwa (od zaręczyn do ślubu)   ___________________________________________

3. Wiek w czasie zawierania małżeństwa strony powodowej   ______________________________________

4. Wiek w czasie zawierania małżeństwa strony pozwanej   ________________________________________

5. Miejsce zawarcia małżeństwa

_____________________________________________________________________________________
(Kościół lub parafia)

Adres   ______________________________________________________________________________

Kod pocztowy   __________________  Miasto  _______________________________________________

Data zawarcia małżeństwa   ______________________________________________________________

6. Dzieci pochodzące z małżeństwa

Imię Data urodzenia

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

7. Długość wspólnego życia po ślubie kościelnym   ______________________________________________

Przybliżony czas pojawienia się pierwszych poważniejszych nieporozumień po ślubie

_____________________________________________________________________________________

Liczba rozstań  _________________  Data ostatniego rozstania  _________________________________

8. Data rozwodu   ___________________  Rozwód z winy  ________________________________________

III. Zawarte ewentualnie nowe związki cywilne

Strona powodowa:

_____________________________
(Imię i nazwisko partnera ze związku cywilnego)

_____________________________
(Data zawarcia związku cywilnego)

_____________________________
(Liczba dzieci ze związku cywilnego)

Strona pozwana:

_____________________________
(Imię i nazwisko partnera ze związku cywilnego)

_____________________________
(Data zawarcia związku cywilnego)

_____________________________
(Liczba dzieci ze związku cywilnego)
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IV. Dane dotyczące świadków

1. ________________________________________
(Imię i nazwisko)

__________________________________________
(Adres)

__________________________________________
(Kod pocztowy)                                       (Miasto)

__________________________________________
(Parafia)

__________________________________________
(Pokrewieństwo ze stronami lub rodzaj znajomości z nimi)

3. ________________________________________
(Imię i nazwisko)

__________________________________________
(Adres)

__________________________________________
(Kod pocztowy)                                       (Miasto)

__________________________________________
(Parafia)

__________________________________________
(Pokrewieństwo ze stronami lub rodzaj znajomości z nimi)

5. ________________________________________
(Imię i nazwisko)

__________________________________________
(Adres)

__________________________________________
(Kod pocztowy)                                       (Miasto)

__________________________________________
(Parafia)

__________________________________________
(Pokrewieństwo ze stronami lub rodzaj znajomości z nimi)

2. ________________________________________
(Imię i nazwisko)

__________________________________________
(Adres)

__________________________________________
(Kod pocztowy)                                       (Miasto)

__________________________________________
(Parafia)

__________________________________________
(Pokrewieństwo ze stronami lub rodzaj znajomości z nimi)

4. ________________________________________
(Imię i nazwisko)

__________________________________________
(Adres)

__________________________________________
(Kod pocztowy)                                       (Miasto)

__________________________________________
(Parafia)

__________________________________________
(Pokrewieństwo ze stronami lub rodzaj znajomości z nimi)

6. ________________________________________
(Imię i nazwisko)

__________________________________________
(Adres)

__________________________________________
(Kod pocztowy)                                       (Miasto)

__________________________________________
(Parafia)

__________________________________________
(Pokrewieństwo ze stronami lub rodzaj znajomości z nimi)

___________________________________________ ____________________________________
(Miejscowość) (Data) (Podpis strony powodowej)
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