1. W jakich rodzinach wychowały się strony? Czy występowały w nich choroby psychiczne,
rozwody lub patologie społeczne, np. alkoholizm?
2. Czy strony w swoich domach rodzinnych odebrały prawidłowy wzór życia małżeńskiego
i rodzinnego?
3. Czy w dzieciństwie lub młodości któraś ze stron przechodziła poważną chorobę lub uległa
wypadkowi, który mógł mieć wpływ na rozwój jej osobowości?
4. Czy w okresie przedślubnym strony przejawiały uzależnienie psychiczne lub emocjonalne
od rodziców? Czy potrafiły samodzielnie decydować w ważnych dla siebie sprawach?
5. Czy strony posiadają poważne wady osobowości, które mogą być uciążliwe dla otoczenia?
6. Czy strony były zdolne do podejmowania działań długofalowych?
7. Czy strony mają nałogi bądź poważne uzależnienia, np. od hazardu, Internetu, alkoholu
lub innych substancji psychoaktywnych?
8. Czy któraś ze stron w młodości korzystała z pomocy psychologa, psychiatry albo leczyła
się psychiatrycznie lub odwykowo?
9. Jak długo trwała znajomość przedślubna stron? Czy była zrywana?
10. Czy strony przeżyły w przeszłości zawód miłosny albo planowały zawarcie małżeństwa
z inną osobą?
11. Czy strony zamieszkały razem przed ślubem? Jeśli tak – na ile miesięcy / lat przed ślubem
oraz z czyjej inicjatywy?
12. Kiedy i z czyjej inicjatywy doszło do zaręczyn? Jaki był główny motyw podjęcia decyzji
o ślubie?
13. Czy ktoś namawiał lub odradzał stronom zawarcia tego małżeństwa?
14. Czy ktoś wypowiadał się negatywnie na temat dojrzałości stron do małżeństwa?
15. Czy przed ślubem strony znały naukę Kościoła nt. małżeństwa i rodziny oraz wewnętrznie
ją akceptowały? Czy stawiały jakieś warunki lub zastrzeżenia odnośnie do małżeństwa?
16. Czy strony były dojrzałe do małżeństwa pod względem psychicznym, emocjonalnym oraz
osobowościowym do podjęcia i wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich?
17. Czy bezpośrednio przed Mszą Św. ślubną strony sięgały po alkohol, środki odurzające lub
uspokajające?
18. Czy strony wewnętrznie pragnęły zawarcia małżeństwa sakramentalnego?
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19. Czy pomiędzy stronami nawiązała się wspólnota małżeńska?
20. Czy strony zaakceptowały się jako mąż i żona?
21. Jakich ewentualnie obowiązków życia małżeńskiego strony nie wypełniały?
22. Czy ktoś wtrącał się w sprawy małżeńskie stron?
23. Czy małżeństwo stron zostało dopełnione? Czy strony posiadają dzieci z tego małżeństwa?
24. Kiedy i z jakiej przyczyny doszło do pierwszych poważnych nieporozumień?
25. Czy strony były skłonne do dialogu, kompromisu oraz konstruktywnego rozwiązywania
sporów?
26. Czy na tle pożycia intymnego były jakieś poważne nieporozumienia?
27. Czy któraś ze stron dopuściła się niewierności małżeńskiej? Jeśli tak – jak długo po ślubie?
28. Czy pomiędzy stronami dochodziło do aktów przemocy fizycznej, psychicznej lub słownej?
29. Kto jako pierwszy, kiedy i dlaczego opuścił wspólnotę małżeńską? Czy były podejmowane
próby pogodzenia się i terapii małżeńskiej?
30. Z czyjej inicjatywy orzeczono rozwód cywilny? Czy w wyroku orzekano o winie?

Niezbędne informacje:
1) dokładna data oraz nazwa parafii (diecezja) zawarcia ślubu kościelnego;
2) imię, nazwisko (w tym rodowe) i aktualny adres zamieszkania strony pozwanej;
3) imiona, nazwiska, aktualne adresy i parafie zamieszkania 4 świadków, którzy dobrze znali
strony zarówno w okresie przedślubnym, jak i po ślubie stron.

Wymagane dokumenty:
1) świadectwo ślubu kościelnego wydane przez proboszcza parafii ślubu (nie mylić z aktem
małżeństwa wydanym przez USC);
2) odpis wyroku o rozwód cywilny.
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