FORMULARZ NR 11
PYTANIA DLA ŚWIADKÓW W SPRAWIE STWIERDZENIA
DOMNIEMANEJ ŚMIERCI
Po uprzednim złożeniu przysięgi, że będzie mówił prawdę, świadek zeznaje pełnymi zdaniami
w pierwszej osobie
1.
Imię i nazwisko, wiek, wyznanie, zawód, dokładny adres świadka.
2.
Czy spełnia praktyki religijne?
3.
Czy i w jakim stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa pozostaje zaginionym względnie z
jego współmałżonkiem?
4.
Czy i odkąd znał zaginionego?
5.
W jakim wieku był zaginiony? Jak długo żył w małżeństwie?
6.
Jakie było życie religijne i moralne zaginionego?
7.
Jak się odnosił do swojej rodziny, do współmałżonka? Jakie były stosunki majątkowe? Czy
pożycie małżeńskie było szczęśliwe?
8.
Czy z tego małżeństwa są dzieci? Ile, w jakim wieku i gdzie mieszkają?
9.
Czy i gdzie żyją rodzice względnie rodzeństwo zaginionego? Podać adres.
10. Czy zaginiony mógł mieć powody by się ukrywać i chwilowo nie wracać do domu, nie dawać
znaku życia o sobie?
11. Czy zaginiony pisywał do żony (męża), krewnych znajomych? Kiedy była od niego ostatnia
wiadomość?
12. Jakie poczyniono starania, by dowiedzieć się o miejscu pobytu zaginionego? U kogo, z jakim
skutkiem? Przedłożyć ew. dokumenty, odpowiedzi.
13. Czy świadek był obecny przy śmierci zaginionego, czy też wie o tym od innych? Od kogo?
Podać nazwiska tych osób i ich adresy. Czy osoby te były bezpośrednimi świadkami śmierci
zaginionego, czy dowiedziały się o tym od innych?
14. Czy świadek zna te osoby i może podać ich nazwiska i adresy?
15. Od jakiego czasu zaczęła się rozchodzić wiadomość że zaginiony nie żyje?
16. Co świadek sądzi o prawdziwości tych wiadomości?
17. Czy ludzie, którzy przekazywali te wiadomość nie mieli powodów, albo zlecenia, aby
rozpowszechniać podobne wiadomości?
18. Kiedy i gdzie miał zaginiony umrzeć? W jakich okolicznościach? Podać szczegółowo miejsce i
datę śmierci, pogrzebu, miejsca pochowania, uczestników pogrzebu.
19. Jak jest ogólna opinia znajomych, krewnych i mieszkańców miejscowości o domniemanej
śmierci zaginionego?
20. Czy świadek zna współmałżonka zaginionego? Czy słyszał o jego zamiarach zawarcia
ponownie związku małżeńskiego? Czy można wierzyć jego zeznaniom? Jakie jest jego życie religijne
i moralne? Jak dawno trwa znajomość z osobą, z którą chce obecnie zawrzeć związek małżeński?
21. Czy świadek ma jeszcze coś do powiedzenia w tej sprawie?
Protokół spisany należy zeznającemu odczytać, poczynić w nim na jego żądanie ewentualne
poprawki. Protokół winien podpisać zeznający, po uświadomieniu mu odpowiedzialności za fałszywe
zeznania, przesłuchujący i notariusz.

