
INSTRUKCJA SPORZĄDZENIA SKARGI O ORZECZENIE NIEWAŻNOŚCI 

MAŁŻEŃSTWA 

 

W Kościele katolickim nie ma ani rozwodów, ani unieważnienia małżeństwa, a 

jedynie sądowe orzeczenie, że dany związek od początku był nieważny a więc go w ogóle nie 

było. I takie tylko przypadki sądy kościelne rozpatrują. 

Późniejsze niezgodne pożycie małżonków, zdrady małżeńskie i związanie się cywilnie 

z inną osobą itp. - nie mają wpływu na ważność umowy małżeńskiej, choćby druga strona 

była niewinna. 

Skarga o orzeczenie nieważności małżeństwa, aby mogła zostać przyjęta do rozpatrzenia 

przez sąd kościelny, powinna zawierać następujące dane: 

1. Oznaczenie sądu, do którego kieruje się skargę, (jeśli małżeństwo było zawarte 

w Archidiecezji Poznańskiej lub mieszka w niej strona pozwana, skargę należy 

kierować do Metropolitalnego Sądu Duchownego w Poznaniu, 61-109 Poznań, Ostrów 

Tumski 5). tel. 061-851-28-30, a-mail trybunal@archpoznan.pl  

2. Prośbę o stwierdzenie nieważności małżeństwa [imię, nazwisko, (także rodowe) wiek, 

wyznanie, zatrudnienie, zamieszkanie (dokładny adres, numer telefonu i parafia), tak 

strony powodowej jak i pozwanej]. 

3. Miejsce i czas zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. 

4. Czas oraz powód rozejścia się stron oraz kto kogo pierwszy opuścił. 

5. Wyjaśnienie, dlaczego strony nie chcą, czy nie mogą pogodzić się ze sobą. 

6. Wyjaśnienie, z jakiego powodu według stron małżeństwo zostało nieważnie 

zawarte. Jaki jest tytuł rzekomej nieważności małżeństwa? (np. choroba 

psychiczna, niemoc płciowa, fikcyjna zgoda na małżeństwo, wykluczenie 

jedności, nierozerwalności czy potomstwa, przymus wywarty na jedną czy 

obie strony, czyli bojaźń ciężka, podstęp, wprowadzenie w błąd, niezdolność 

do podjęcia wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn 

natury psychicznej itd.).  

7. Na poparcie przedstawionej tezy należy podać materiał dowodowy, czyli szereg 

faktów przemawiających za postawioną tezą oraz ewentualne dokumenty 

i zaświadczenia itp. (Opisać: kiedy i w jakich okolicznościach strony się poznały; okres 

narzeczeństwa: czy miały poufałości i zbliżenia cielesne, czy strony chętnie i z miłości 

zawierały małżeństwo; w jakich okolicznościach odbył się kontrakt cywilny i ślub 

kościelny; gdzie odbyła się uroczystość weselna, jakie było zachowanie się stron w 

czasie jej trwania; gdzie strony zamieszkały po ślubie i w jakich warunkach 

mieszkaniowych; czy strony dopełniły swoje małżeństwo przez pełny i naturalny akt 

cielesny; jak układało się pożycie małżeńskie po ślubie; na jakim tle dochodziło do 

nieporozumień między stronami i w jakim czasie po ślubie; co doprowadziło do 

rozbicia wspólnoty małżeńskiej i rozejścia się stron; czy strony posiadają rozwód 

cywilny i co było podstawą wniosku o udzielenie rozwodu). 

8. Podać imiona, nazwiska, adresy oraz numery telefonów kilku świadków (co najmniej 3), 

którzy znają okoliczności przemawiające za tezą strony powodowej. 

9. Do skargi należy dołączyć: 

 metrykę ślubu kościelnego; 

 metryki chrztu stron; 

 kopie sentencji rozwodu cywilnego i uzasadnienia tej sentencji; 

 kopie skargi lub jej odpis (skargę należy więc przesłać w dwóch identycznych 

egzemplarzach własnoręcznie podpisanych). 

10.  Skargę należy pisać tylko po jednej stronie zachowując lewy margines (akta, bowiem 

zostają zszywane). 



Miejscowość, data 

 

 

 

 

    METROPOLITALNY SĄD DUCHOWNY 

            W POZNANIU 

 

 

 

 

     SKARGA POWODOWA 

 

 

POWÓD/KA 

Imię i Nazwisko, adres, parafia zamieszkania, tel. kontaktowy 

POZWANY/A 

Imię i Nazwisko, adres, parafia zamieszkania, tel. kontaktowy 

 

 

........ opis swojej sytuacji życiowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadkowie (co najmniej trzech, napisać je  na osobnej stronie) 

1. Imię i nazwisko, adres, parafia zamieszkania, tel. kontaktowy 

 

 

Załączniki 

1. Akt Ślubu Kościelnego (konkordatowego) 

2. Sentencja rozwodu cywilnego 

3. Metryki chrztu św. z parafii każdej ze stron. 

4. Inne załączniki ważne dla sprawy 
 

 


