Miejscowość, dnia ....

Sąd Biskupi
pl. Jana Pawła II 1
58-100 ŚWIDNICA
SKARGA O NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA ................................. – .................................
(nazwisko rodowe strony wnoszącej sprawę – nazwisko rodowe drugiej strony)

Strona powodowa: .................................................................................................................................
(dane personalne: imiona i nazwisko (aktualnie używane), imiona rodziców, data i miejsce urodzenia,
aktualny adres zamieszkania, telefon, parafia)

Strona pozwana: ....................................................................................................................................
(dane personalne: jw.)

Data, miejsce i parafia ślubu: ................................................................................................................
Proszę o orzeczenie nieważności mojego małżeństwa z powodu ....................................................
.......................................................................................................................................................................................
(przyczyny nieważności małżeństwa)

Na potwierdzenie tego podaję następujące fakty:
Należy zwięźle opisać historię związku, uwzględniając przyczyny nieważności:
- okoliczności i czas poznania się
- stopień znajomości przed ślubem
- motywy obojga stron zawarcia małżeństwa
- wydarzenia związane ze ślubem i weselem
- pożycie po ślubie
- czas i przyczyny rozpadu małżeństwa
a ponadto przedstawić obecną sytuację życiową stron.
........................................................
podpis strony powodowej

Załączniki:
- Lista proponowanych świadków: należy podać dane przynajmniej 4 osób, które znają fakty i okoliczności
potwierdzające przyczyny nieważności małżeństwa; dla każdego świadka należy podać: aktualny adres
zamieszkania, telefon, parafię oraz wskazać na relację świadka do stron (np.: matka, kolega, obcy itp.);
należy wskazać świadków od obu stron
- Kościelne świadectwo ślubu (lub zaświadczenie o zawarciu małżeństwa konkordatowego)
- Metryki chrztu stron (lub kopie metryk z protokołu badania narzeczonych w parafii zawarcia małżeństwa)
- Inne dokumenty (kopia wyroku rozwodowego, zaświadczenia lekarskie, listy, itp.)
- Zaświadczenie o wysokości dochodów lub oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych przychodów
- Przy składaniu skargi w Sądzie uiszcza się 100 zł opłaty wstępnej; w przypadku przesłania Skargi pocztą
należy załączyć dowód wpłaty opłaty wstępnej na konto:
Świdnicka Kuria Biskupia
21 1240 1978 1111 0010 5650 1077
tytuł wpłaty: Opłata wstępna sądowa – imię i nazwisko (strony powodowej)
POUCZENIE! W skardze należy zachować margines po obu stronach, a jej objętość nie powinna przekraczać 5
stron arkusza A4. Skargę składa się w dwóch egzemplarzach, a załączniki w jednym egzemplarzu. Skargę podpisuje
się w Sądzie Biskupim, a jeśli skargi nie składa się osobiście, czytelne podpisy składa się przed proboszczem, który
powinien potwierdzić ich autentyczność.

