
Actiune în anularea cãsãtoriei încheiatã prin amenintãri 
 
 
- Model - 
  

DOMNULE PRESEDINTE, 
 

  
Subsemnata .................. (numele si prenumele reclamantei), domiciliatã în localitatea 
................., judeþul ..........., str. .............., nr. ......, etajul ......, apart. ......, chem în judecatã 
si personal la interogatoriu pe .................... (numele si prenumele pârâtului), domiciliat în 
localitatea ..................., judeþul ............., str. ................, nr. ......, etajul ......, apart. ......, 
pentru ca prin hotãrârea ce veþi pronunta sã anulati cãsãtoria încheiatã între mine si pârât 
în fata delegatului de stare civilã al ................. la data de ............. si înregistratã în 
registrul de stare civilã sub nr. .............. din acel an, obligând totodatã pe pârât sã-mi 
plãteascã cheltuieli de judecatã si onorariu de avocat. 
  
Motivele acþiunii sunt urmãtoarele:  
  
În fapt,  
 
Pârâtul m-a determinat sã mã cãsãtoresc cu el prin amenintãri, pretinzând cã, dat fiind cã 
detine postul de sef al serviciului unde functionam ca salariatã la ...................., poate 
oricând obtine concedierea mea. Dat fiind cã la data cãsãtoriei aveam numai saisprezece 
ani, nu am avut curajul sã reclam organelor în drept acest abuz al pârâtului. Din cãsãtorie 
nu au rezultat copii (în cazul în care din cãsãtorie au rezultat copii se vor indica numele, 
prenumele si vârsta lor, se vor anexa copii de pe certificatele lor de nsºtere, se vor arãta 
pretenþiile reclamantului în ceea ce priveste încredintarea lor si se va cere citarea 
autoritãtii tutelare cãreia i se vor comunica si copii de pe acþiune si acte). 
  
În drept, 
 
Imi întemeiez cererea pe dispozitiile art. 21 din Codul familiei. 
În dovedirea actiunii înteleg sã mã folosesc de interogatoriul pârâtului care urmeazã a fi 
citat cu aceastã menþiune - si de proba cu acte si anume de scrisorile adresate mie de 
pârât înainte de cãsãtorie si de certificatul constatator al acestei cãsãtorii, precum si de 
proba cu martori, pentru care propun pe: 
1. ..................... (numele si prenumele martorului), din localitatea .............., judeþul 
.........., str. ............, nr. ......, etajul ......, apart. ......; 
2. ......................, din localitatea ..............., judeþul .........., str. ............, nr. ......, etajul ......, 
apart. ...... 
 
 
 
 
 



 
Depun prezenta cerere, precum si copii certificate de pe actele mentionate mai sus, dintre 
care unul pentru instantã si altul pentru a fi comunicat pârâtului. 
  
Data                                               Semnãtura reclamantei 
 
 
  

DOMNULUI PRESEDINTE AL .......................... 
  
 
 
 
*** Prezentul act are caracter informativ. Pentru a putea intra in posesia formei juridice 
finale a acestuia, ne puteti contacta la e-mail: office@stiintejuridice.ro 
 


