
Tarnów, dnia ………………………………. 

Powódka:   

 

Pozwany:  

 

 

Sąd Diecezjalny w Tarnowie 

ul. Piłsudskiego 6 

33-100 Tarnów 

 

Wspólny wniosek małżonków o orzeczenie nieważności małżeństwa 

 

Wnosimy wspólną prośbę o stwierdzenie nieważności naszego małżeństwa zawartego w 

dniu …………………..  r. w Kościele pw. ……………………………. ( Diecezja Tarnowska) z 

powodu ……………… po stronie …………………………………………….. 

 

Uważamy, że nasze małżeństwo zostało zawarte nieważnie z  powodu ……………………... 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

W zależności od okoliczności:  

Oświadczamy, że jest to pierwsza sprawa o stwierdzenie nieważności między nami  lub  

Oświadczamy, że przed ………………………….. toczyła się już sprawa  o stwierdzenie nieważności 

Wyrok stwierdzał / nie stwierdzał / nieważności naszego małżeństwa Apelację wnosiliśmy /nie 

wnosiliśmy/ do……………………… Postępowanie apelacyjne zakończyło 

się……………………………………. 

Oświadczamy, że w żadnym Trybunale kościelnym aktualnie nie toczy się   proces małżeński 

z tego tytułu ani z innych tytułów. 

 

 

 

Powódka  

 

 

Pozwany 

Załączniki: 

1. Świadectwo ślubu kościelnego 

2. Świadectwa chrztu św. stron 

3. Opis sytuacji przedślubnej i poślubnej (sporządzony przez każdego z małżonków)  

4. Lista świadków 

5. Inne dowody ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE TYTUŁU NIEWAŻNOŚCI  

 
Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że moje 

zeznania w sprawie nieważności mojego małżeństwa złożę szczerze tak, jak mi Bóg  

i sumienie każe. Niczego nie dodam, niczego nie opuszczę, niczego nie zmienię. 

Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Świętej Jedyny i Wszyscy 

Święci. 

 

         Podpis strony 

 

Świadoma odpowiedzialności karnej, moralnej i religijnej składanej przysięgi 

oświadczam co następuje: 

 

W tym miejscu należy przedstawić okoliczności przedślubne i poślubne, które w 

sposób ewidentny wskazują na nieważność zaskarżonego małżeństwa 

Środowisko rodzinne stron 

W tym miejscu należy opisać sytuację rodzinną stron, uwzględniając istniejące 

sytuacje nieprawidłowe. Należy także przedstawić dzieciństwo i młodość stron (ukończone 

szkoły, zachowania patologiczne, poprzednie związki oraz okoliczności ich rozpadu, itp.). 

Okres przedślubny 

W tym miejscu należy przedstawić okres znajomości przedślubnej stron, m.in.: 

okoliczności zapoznania się (czas i miejsce nawiązania relacji), wzajemne odnoszenie się 

stron, ewentualne zerwania i poważne kłótnie (przyczyny i sposoby wznowienia relacji), 

patologiczne zachowania którejkolwiek ze stron, inicjatywa i kontekst decyzji o zawarciu 

małżeństwa (dobrowolność, motywacja, zatajenie czegoś istotnego przed druga stroną, itp.). 

należy także zaznaczyć, czy ktoś odradzał stronom zawarcia tego związku i podać motywy 

tego działania. 

Okres poślubny 

Należy przedstawić tutaj wydarzenia związane z celebracją małżeństwa (ceremonia 

ślubna, wesele oraz wzajemne odnoszenie się tuż po nim). Następnie należy krótko opisać 

okres pożycia małżeńskiego (zamieszkanie, podejmowana praca, itp.) oraz wskazać czas i 

przyczynę nieporozumień.  

Sukcesywnie należy opisać, jak strony spełniały się w roli małżonków i rodziców, ze 

szczególnym uwzględnieniem zachowań patologicznych i niemożliwych do pogodzenia z 

naturą małżeństwa. Na poparcie swoich tez należy posłużyć się konkretnymi przykładami.   

Na końcu należy  wskazać całkowity okres trwania wspólnoty małżeńskiej oraz opisać 

okoliczności i powody rozstania (łącznie z informacją o zakończeniu lub aktualnym etapie 

cywilnego procesu rozwodowego), a także zaznaczyć w jakich relacjach strony pozostają 

aktualnie (czy pozostają w związkach nieformalnych, czy  też cywilnych, a także czy 

posiadają dzieci, itp.). 

 


