
FORMULARZ NR 1a 
 

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR ______________ 
Z ROZMÓW KANONICZNO-DUSZPASTERSKICH Z NARZECZONYMI 

PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA 
(załącznik dla osób, które wcześniej były związane z inną osobą, 

sporządzany dla każdego z narzeczonych oddzielnie) 
 

1. Narzeczony (a) – imię i nazwisko  

2. Z kim było zawarte poprzednie małżeńst-
wo religijne lub cywilne? 
(podać imię i nazwisko tej osoby lub osób, datę i miejsce 
zawarcia) 
 
 

 
 
 
 

3. W jaki sposób małżeństwo to ustało? 
(podać rodzaj decyzji, datę i organ wydający; dołączyć cy-
wilne lub kościelne świadectwo zgonu, dekret biskupa o 
domniemanej śmierci współmałżonka, wyrok sądu kościel-
nego stwierdzający nieważność małżeństwa wraz z 
dekretem wykonawczym, reskrypt papieski o udzieleniu 
dyspensy od małżeństwa niedopełnionego lub przywileju 
wiary lub dekret ordynariusza miejsca o zastosowaniu 
przywileju pawłowego, cywilny wyrok rozwodowy) 

 

4. W przypadku wyroku stwierdzającego 
nieważność małżeństwa: Czy narzeczony(a) 
jest związany sądowym zakazem zawarcia 
małżeństwa? Jakiej treści? 

 

5. Czy zawierając małżeństwo należał(a) 
wówczas do Kościoła katolickiego? Czy nie 
występował formalnym aktem z Kościoła 
katolickiego? 

 
 
 

6. Czy została udzielona dyspensa od formy 
kanonicznej lub poprzedni związek był 
uważniony wobec Kościoła? 

 
 
 

7. Czy żył(a) w nieformalnym związku (kon-
kubinacie) z inną osobą? Z kim, kiedy, jak 
długo i gdzie? Czy ten związek jest defini-
tywnie zakończony? 

 

8. Czy z poprzedniego związku jest potom-
stwo? (podać liczbę i wiek dzieci) 

 
 

 

9. W jaki sposób wywiązuje się z natural-
nych obowiązków względem dzieci? Czy ma 
i wypełnia obowiązek alimentacyjny? 
(należy zwrócić się o zezwolenie do ordynariusz miejsca: 
formularz nr 18) 

 



10. Czy z poprzedniego związku nie ma in-
nych zobowiązań materialnych i moralnych 
(np. wobec współmałżonka)? Jeśli tak, w jaki 
sposób są one wypełniane? 
(należy zwrócić się o zezwolenie do ordynariusza miejsca: 
formularz nr 18) 

 

11. Czy druga strona wie o powyższych oko-
licznościach? 

 

12. Przeszkoda występku (kan. 1090) – dotyczy wdów i wdowców 

a) Czy narzeczeni znali się przed śmiercią 
współmałżonka? 

 
 
 

b) Co było przyczyną śmierci współmałżon-
ka? 

 
 
 

c) Czy któreś z narzeczonych nie jest winne 
tej śmierci? 

 
 
 

 
 
Protokół sporządzono dnia   

 
 
 

 
czytelny podpis narzeczonego 

 
 
 
 
 
 
 
 

podpis duszpasterza 

 
 
 
 
 

czytelny podpis narzeczonej 
 
 
Prośbę o zezwolenie ordynariusza miejsca (kan. 1071 § 1, n. 3) wysłano dnia 
 
____________________________________ 
 
 
Reksrypt udzielenia zezwolenia otrzymano dnia ________________________________ 


