
          Miejscowość, dnia ...... 

 

       Do Sądu Biskupiego 

       w Koszalinie 

 

 

Ja niżej podpisany/a, Imiona Nazwisko /z domu Nazwisko/, imiona rodziców, data i miejsce 

urodzenia, wyznanie: np. rzymskokatolickie, gdzie i w której parafii ochrzczony/a, zawód wykonywany, 

dokładny adres zamieszkania (ewentualnie adres do korespondencji), nr telefonu, email, przynależność 

do parafii, 

 

zawarłem/am związek małżeński z 

 

Imiona Nazwisko /z domu Nazwisko/, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, wyznanie: 

np. rzymskokatolickie, dokładny adres zamieszkania (ewentualnie adres do korespondencji), przynależność 

do parafii. 

 

Niniejszym wnoszę o orzeczenie nieważności naszego małżeństwa zawartego 

 

kiedy – dokładna data, gdzie: miejscowość i wezwanie /tytuł/ kościoła z podaniem diecezji np. koszalińsko - 

kołobrzeska; 

 

z tytułu: podać podstawę(y) prawną(e) wnoszonej sprawy, czyli powód(y), dla którego(ych) swoje 

małżeństwo uważa się za zawarte nieważnie. 

 

Opis historii związku małżeńskiego 

 

Należy wskazać ogólnie fakty i dowody, na których strona powodowa opiera swoje roszczenia, unikając 

wielostronicowych opisów faktów związanych zwłaszcza z rozpadem małżeństwa, uwzględniając 

następujące etapy: 

1. Kojarzenie się małżeństwa: kiedy strony się zapoznały, jak często dochodziło do spotkań i z czyjej 

inicjatywy, jaka była zależność poszczególnych osób od rodziców, czym się w tym okresie strony 

zajmowały /praca, nauka/?; 

2. Bezpośrednie przygotowania i uroczystość ślubna: kto zajmował się przygotowaniem, w jakim 

nastroju strony wówczas były, czy w dniu ślubu wszystko przebiegało wg przewidzianego planu?; 

3. Po ślubie: gdzie i z kim strony zamieszkały, czym się zajmowały, jak wyglądała wzajemna troska 

o siebie, o dom/mieszkanie, czy i kiedy urodziły się dzieci? itd.; należy koncentrować uwagę 

na najbliższym okresie po ślubie i na tych faktach czy sytuacjach, które uzasadniają, że małżeństwo 

jest nieważne z tytułu(ów) wyżej podanego(ych).  

 

 

Uwagi końcowe: 

 skargę należy napisać na komputerowo lub odręcznie, ale czytelnie; 

 format papieru A-4, z zachowaniem marginesu z lewej strony o szerokości 3 cm; 

 do Sądu należy nadesłać (listem poleconym) lub dostarczyć osobiście trzy jednobrzmiące 

egzemplarze skargi, podpisane własnoręcznie przez stronę powodową, a jeśli jest to możliwe przez 

obie strony, jeśli strona pozwana zgadza się z jej treścią; 

 jako dokumentację uzupełniającą należy dołączyć następujące dokumenty:  

- Załącznik nr 1: lista świadków – co najmniej 4-5 osób, znających historię małżeństwa, mogą być 

z rodziny i spoza rodziny; proponując kogoś na świadka należy podać dokładny adres zamieszkania, 

nr. tel., z informacją, kim dana osoba jest dla stron; 

- Załącznik nr 2: świadectwo ślubu sporządzone w parafii, wyłącznie na załączonym formularzu 

uwzględniającym parafie chrztu obojga stron; 

- Załącznik nr 3: odpis/kopia wyroku rozwodowego. 

 

 

Adres i telefon kontaktowy z tut. Sądem: 

Sąd Biskupi             tel. 0 94/343 87 31 

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 25    email: sad@koszalin.opoka.org.pl 

75-062 Koszalin 

 



 

 

 

(pieczęć adresowa parafii)  

………………………. 
            Rok i numer księgi zaślubin 

 

  ŚWIADECTWO ŚLUBU 

(DO SĄDU BISKUPIEGO KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEGO) 

 

 Małżonek 
Sponsus: 

Małżonka 
Sponsa: 

Imię i nazwisko 
Nomen, cognomen 

  

Imiona rodziców 
Nomina patris et matris 

  

Data i miejsce urodzenia 
Dies et locus nativitatis 

  

Data i parafia chrztu 

Dies et locus baptismi 

  

Wyznanie (obrządek) 
Religio (ritus) 

  

Data i miejsce ślubu 
Dies et locus matrimonii contracti 

 

Kapłan błogosławiący 
Assistens 

 

Świadkowie 
Testes 

 

 

 

 

Zgodność z księgą zaślubionych stwierdzam 
(Concordat cum libro matrimoniorum) 

 

 

 

 

 

PROBOSZCZ - PAROCHUS 

......................................, dn. .............................. 
Miejsce (locus)                  (die) 

 

L. S. 


