
/miejscowość, data/ 

Strona powodowa: 
/imię (imiona) i nazwisko; adres stałego lub tymczasowego zamieszkania/ 

Strona pozwana: 
/imię (imiona) i nazwisko; adres stałego lub tymczasowego zamieszkania/ 

Sąd Biskupi w Świdnicy 
pl. św. Jana Pawła II 1 
58-100 Świdnica 

SKARGA POWODOWA 

Wnoszę o stwierdzenie nieważności małżeństwa stron, zawartego 
/data i miejsce zawarcia małżeństwa/ 

z tytułu 
/wskazać sugerowany tytuł lub tytuły prawne nieważności zaskarżanego małżeństwa/. 

Uzasadnienie: 

/przytoczyć fakty z okresu przedślubnego, ślubnego i poślubnego, 
które stanowią poparcie sugerowanego tytułu lub tytułów nieważności małżeństwa/ 

/dodatkowo wyjaśnić, czy możliwe jest wznowienie wspólnego życia małżeńskiego/ 

/czytelny podpis strony powodowej/ 

Załączniki:  
1. Lista świadków. 
2. Autentyczne świadectwo ślubu kościelnego. 
3. Metryka chrztu strony powodowej. 
4. Odpis sentencji rozwodu cywilnego. 
5. Zaświadczenie o wysokości dochodów lub oświadczenie o wysokości średnich 

miesięcznych przychodów strony powodowej. 
6. Drugi egzemplarz skargi powodowej. 



Uwaga: 

1. Skarga powinna być zwięzła (do 4 lub 5 stron), pisana czcionką nie mniejszą niż 
„12”, po lewej stronie opatrzona marginesem na 3 cm (akta sądowe są zszywane). 

2. W skardze należy wskazać faktyczne miejsce zamieszkania stron (nie zameldowania). 
3. Na świadków należy wskazać tych, którzy znają okoliczności przemawiające za tezą 

strony powodowej i mogą potwierdzić przywołane przez nią fakty. Należy podać: imię 
i nazwisko świadka; adres zamieszkania; więzi łączące świadka ze stronami (np. matka 
pozwanego). 

4. Po metrykę chrztu należy zwrócić się do parafii przyjęcia chrztu św. Świadectwo ślubu 
kościelnego należy uzyskać w parafii zawarcia małżeństwa. 

5. Do sentencji rozwodu cywilnego należy dołączyć uzasadnienie, jeśli było sporządzone. 
6. Do skargi należy dołączyć inne dokumenty istotne dla sprawy (zaświadczenia lekarskie, 

opinie z poradni rodzinnej, listy, itp.). Wszystkie dołączane dokumenty powinny zostać 
przedłożone w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie. Dokumenty w języku obcym 
należy przedstawić w uwierzytelnionym przetłumaczeniu. 

7. Pod skargą oraz na drugim jej egzemplarzu należy złożyć własnoręczny podpis. 
8. W przypadku wysyłania skargi drogą pocztową należy uczynić to listem poleconym 

lub w inny pewny sposób. 
9. W przypadku przesyłania skargi pocztą należy dołączyć dowód wniesienia opłaty 

wstępnej w wysokości 100 zł na konto: 
Świdnicka Kuria Biskupia 

21 1240 1978 1111 0010 5650 1077 
tytułem: Opłata wstępna sądowa – imię i nazwisko strony powodowej. 

W przypadku osobistego składania skargi, opłatę wstępną można wnieść bezpośrednio 
w Kancelarii Sądu. 


