
WZÓR SKARGI POWODOWEJ (format papieru A-4) 
___________________, ________________ 

                              miejscowość                                 data    
 
        

WAŻNE:  Tę część skargi  powodowej należy pisać jednostronnie z  zachowaniem lewego 
marginesu (3 cm). Dokument powinien zajmować maksymalnie 3 strony A4. Należy 

go złożyć w 2-ch egzemplarzach (oryginał i  kopia).  
      

       
P R O Ś B A 

 
 Uprzejmie proszę Sąd Biskupi Diecezji Ełckiej o stwierdzenie nieważności mojego 
małżeństwa zawartego dnia (data zawarcia małżeństwa) w kościele parafialnym pod we-
zwaniem (tytuł kościoła) w (miejscowość) z (imię i nazwisko rodowe strony pozwanej). 
 
Na poparcie roszczenia podaję następujące fakty: 
Opisać historię małżeństwa według poniższych kryteriów (nie w formie odpowiedzi na pytania!): 
 moment zapoznania się: kiedy i w jakich okolicznościach strony się poznał, ile miały lat, czy był to 

pierwszy poważny związek, jak długo trwała znajomość przedślubna 
 okres narzeczeństwa: jak często strony się spotykały, czy były poufałości i zbliżenia cielesne, czy stro-

ny chętnie i z miłości szły do ślubu, czy miał miejsce fakt ciąży przedślubnej 
 w jakich okolicznościach odbył się kontrakt cywilny i ślub kościelny (bądź ślub konkordatowy) 
 gdzie odbyło się przyjęcie weselne, jakie było zachowanie stron w czasie wesela 
 po ślubie: gdzie strony zamieszkały i w jakich warunkach mieszkaniowych; czy małżeństwo było do-

pełnione poprzez akt cielesny 
 jak układało się współżycie po ślubie 
 kiedy zaczęły się pierwsze nieporozumienia między stronami i czego dotyczyły  
 która ze stron opuściła wspólnotę małżeńską, jak długo trwało małżeństwo 
 która ze stron wzniosła pozew – sprawę o rozwód cywilny i z jakiego powodu 
 co skłoniło stronę powodową do wniesienia skargi do sądu kościelnego 
 co według oceny strony powodowej jest przyczyną nieważności małżeństwa 
 obecny status stron: czy żyją samotnie, czy też zawarły nowe związki cywilne i kiedy, czy żyją w kon-

kubinacie, od kiedy, kiedy poznały aktualnych partnerów.  
 Należy umieścić informację o tym, czy któraś ze stron nie wnosiła wcześniej sprawy o stwierdzenie 

nieważności małżeństwa do innego sądu biskupiego. 
 

Wobec powyższego proszę Sąd Biskupi Diecezji Ełckiej o przyjęcie skargi 
i stwierdzenie nieważności mojego małżeństwa. Pragnę ułożyć sobie życie zgodnie z nau-
ką Kościoła i własnym sumieniem. 

 
                   czytelny podpis strony     

 
Załączniki obowiązkowe: 

- aktualne świadectwo ślubu kościelnego pobrane z kancelarii parafii, w której ślub był zawierany 
- sentencja wyroku rozwodowego 
- lista świadków 

 
Załączniki dodatkowe: 

- zaświadczenia lekarskie, listy, uzasadnienie wyroku cywilnego, opinie psychologiczne, itp. 
- metryki chrztu ( kopie uwierzytelnione przez proboszcza) 
- ew. pełnomocnictwo 

 
WAŻNE: Do skargi powodowej należy dołączyć listę świadków zamieszczoną na oddzielnej kartce 

 
Na potwierdzenie tezy powodowej podaję następujących świadków:  

(Należy podać 3 świadków, którzy znają strony z okresu przedślubnego i po ślubie.  
Należy podać imię i nazwisko świadka, pełny adres zamieszkania oraz numer telefonu) 

margines 
3 cm 


