
IMIĘ I NAZWISKO    ADRES PETENTA (TKI) 
 LUB PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 

SKARGA POWODOWA 
DO SĄDU KOŚCIELNEGO 

DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ
UL. ŻEROMSKIEGO 22, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI 



I. Ja, niżej podpisany(a), niniejszym  osobiście  w imieniu strony powodowej jako jej – w myśl kann.

1481, § 1 oraz 1484, § 1 – prawnie ustanowiony pełnomocnik [pełnomocnictwo procesowe w załączeniu],wnoszę
o posługę mającą za przedmiot wszczęcie postępowania orzeczenie nieważności małżeństwa, zawartego
między

& 

w dniu              w 

z następującego (-ych) tytułu (-ów) kanonicznego (-ych) [wymienić]: 
fffffffff 

II. W związku z powyższym przedstawiam

1. PERSONALIA

STRONY POWODOWEJ 

NAZWISKO RODOWE IMIĘ NAZWISKO CYWILNE 

IMIĘ OJCA IMIĘ MATKI NAZWISKO PANIEŃSKIE MATKI 

DATA URODZENIA MIEJSCOWOŚĆ URODZENIA NAZWA, SERIA I NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI 

DATA CHRZTU MIEJSCOWOŚĆ I PARAFIA CHRZTU 

WYZNANIE WYKSZTAŁCENIE ZAWÓD WYKONYWANY TELEFON/E-MAIL 

KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ 
ZAMIESZKANIA 

ULICA I NR DOMU I MIESZKANIA 

 MIEJSCE POBYTU OZNACZONE DLA ODBIERANIA AKT 

STRONY POZWANEJ 

NAZWISKO RODOWE IMIĘ NAZWISKO CYWILNE 

IMIĘ OJCA IMIĘ MATKI NAZWISKO PANIEŃSKIE MATKI 

DATA URODZENIA MIEJSCOWOŚĆ URODZENIA NAZWA, SERIA I NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI 

DATA CHRZTU MIEJSCOWOŚĆ I PARAFIA CHRZTU 

WYZNANIE WYKSZTAŁCENIE ZAWÓD WYKONYWANY TELEFON/E-MAIL 

KOD POCZTOWY MIEJSC. ZAMIESZKANIA ULICA I NR DOMU I MIESZKANIA 

 



2. INFORMACJE DOTYCZĄCE

A) MAŁŻEŃSTWA ZE STRONĄ POZWANĄ

 ślub kościelny (konkordatowy*)

zawarty dnia zarejestrowany w księdze małżeństw 

parafii p.w. w 

diecezja . 

oraz USC w . 

 kontrakt cywilny 

zawarty dnia zarejestrowany w księdze małżeństw 

USC w w 

 rozwód cywilny 

 orzeczony przez Sąd

w dnia Sygn. Akt:

 założono sprawę w Sądzie

w dnia Sygn. Akt:

B) ZWIĄZKÓW STRONY POWODOWEJ Z INNYMI OSOBAMI

 poprzedni ślub kościelny (konkordatowy*) 

zawarty z 

dnia zarejestrowany w księdze małżeństw 

parafii p.w. w 

diecezja pod poz. 

rozwiązany w dniu przez  śmierć współmałżonka (-i) 
 orzeczenie nieważności  dyspensę papieską od małżeństwa zawartego a niedopełnionego

 poprzedni kontrakt cywilny 

zawarty z 

Dnia zarejestrowany w księdze małżeństw 

USC w pod poz. 

rozwiązany przez Sąd 

w dnia Sygn. akt.

 aktualny kontrakt cywilny 

zawarty z 

Dnia zarejestrowany w księdze małżeństw 

USC w pod poz. 

C) DZIECI STRONY POWODOWEJ (podać imię, nazwisko, datę urodzenia dziecka oraz imię i nazwisko drugiego rodzica)

3. NIEZBĘDNE DOKUMENTY

  świadectwo ślubu kościelnego, o którego orzeczenie nieważności wnoszę 

  metrykę chrztu strony powodowej [w razie braku oryginału lub odpisu do udowodnienia chrztu wystarczy – 

zgodnie z kan. 876 – oświadczenie (nawet niezaprzysiężone) jednego wiarygodnego świadka (np. rodzica, rodzica 

chrzestnego, położnej) albo przysięga samego ochrzczonego, gdy przyjmował chrzest jako dorosły) 

  metrykę chrztu strony pozwanej [w razie braku oryginału lub odpisu – jak wyżej] 

  w przypadku, gdy strona powodowa zamierza ustanowić pełnomocnika procesowego i/lub adwokata, kanoniczne 

pełnomocnictwo procesowe i/lub zlecenie adwokackie. 



III. U Z A S A D N I E N I E

I. Na poparcie roszczenia  p o d a j ę  następujące fakty



uzasadnienie c.d. 



uzasadnienie c.d. 



uzasadnienie c.d. 



2. Na potwierdzenie przedstawionych faktów w s k a z u j ę  następujące dowody:

  DOWÓD OŚWIADCZEŃ STRON PROCESOWYCH, wnosząc jednocześnie o ich przesłuchanie 

  DOWÓD Z DOKUMENTÓW, zarówno publicznych jak i prywatnych, przedkładając – zgodnie z wymogami

prawa w oryginale lub uwierzytelnionym pełnym odpisie oraz ze świadomością kar kościelnych grożących za 
przestępstwo fałszu (por. kan. 1391) – poniższe dokumenty [wymienić]: 

  DOWÓD ZE ŚWIADKÓW, powołując w tym charakterze następujące osoby [wskazać: imię i nazwisko, 
stosunek do stron (pokrewieństwo, powinowactwo) oraz adres i numer telefonu]: 

  DOWÓD Z OPINII BIEGŁEGO wnosząc zarazem o jego dopuszczenie (kan. 1575) [wymienić] 



IV. Składając skargę powodową o ś w i a d c z a m ,  że w sprawie zaskarżonej przeze mnie ważności

małżeństwa z o b o w i ą z u j ę  s i ę  – niezależnie od ostatecznego rozstrzygnięcia – do pokrycia wszelkich
wydatków sądowych związanych z jej prowadzeniem, tj.; kwot zasądzonych w ramach wpisu tymczasowego
i ostatecznego (por. kan. 1649, § 1, 1o); kosztów związanych z wynagrodzeniem pełnomocników,
adwokatów i tłumaczy (por. kan. 1649, § 1, 2o); wydatków poczynionych przez świadków jak i
równowartości zarobku utraconego przez nich wskutek wstawiennictwa w sądzie (por. kan. 1571);
wydatków i honorariów biegłych (por. kann. 1580, 1649, §1, 2o); oraz innych, które ewentualnie wyłonią się
w toku przewodu sądowego (por. kann. 1525, 1595).

V. Do skargi powodowej d o ł ą c z a m  następujące wnioski dodatkowe [wskazać i załączyć uzasadnienie]

 miejscowość, data 

____________________________________________ 
   podpis petent/a (-ki) / pełnomocnika* 

*czytelnie podpisać po wydrukowaniu

Adnotacje urzędowe 

Poświadczam, że niniejsza skarga powodowa została złożona z ……….… załącznikami 

w kancelarii tutejszego Sądu w dniu 

        Sporządzono w kancelarii Sądu Kościelnego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Gorzowie Wielkopolskim 

dnia 

(m.  p.) 
NOTARIUSZ 

   ___________________________________

PREZENTATA 

…………………………. 

a następnie – po myśli kan. 1458 – zarejestrowana w „Repertorium spraw wniesionych do 

Sądu Kościelnego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej” pod numerem :

………………
….

………………
…….

…………………………….
.
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