INSTRUKCJA REDAKCJI SKARGI POWODOWEJ
O ORZECZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA
W SĄDZIE BISKUPIM W KALISZU
W Kościele Katolickim nie ma ani rozwodów, ani unieważnienia małżeństwa, a jedynie sądowe
orzeczenie, że dany związek od początku był nieważny. I tylko takie przypadki rozpatrują sądy kościelne.
Niezgodne pożycie małżonków po zawarciu związku małżeńskiego, zdrady małżeńskie czy cywilnie
związanie się z inną osobą itp. nie mają wpływu na ważność sakramentalnej umowy małżeńskiej, choćby
jedna ze stron była niewinna.
Skarga Powodowa o orzeczenie nieważności małżeństwa, aby mogła zostać przyjęta do rozpatrzenia przez
sąd kościelny, powinna zawierać następujące elementy:
1. Skargę Powodową należy kierować do SĄDU BISKUPIEGO W KALISZU, ul. Widok 80-82, 62-800
Kalisz, Tel. 62/766 07 24/25, fax: 62/766 07 21, sad_biskupi@diecezja.kalisz.pl (jeśli małżeństwo było
zawarte na terytorium Diecezji Kaliskiej lub na jej terytorium mieszka strona pozwana);
2. Wyraźną prośbę o stwierdzenie nieważności małżeństwa;
3. Dokładne dane personalne tak strony powodowej jak i pozwanej: imię, nazwisko, (także rodowe) wiek,
wyznanie, zatrudnienie, aktualne zamieszkanie (dokładny adres i parafia), adres zameldowania
cywilnego oraz nr telefonu, ew. fax'u czy adres e-mail;
4. Miejsce i czas zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego;
5. Przyczynę i czas rozejścia się stron oraz kto kogo pierwszy opuścił;
6. Wyjaśnienie, dlaczego strony nie chcą czy nie mogą pogodzić się ze sobą;
7. Wyjaśnienie z jakiego powodu według stron małżeństwo zostało zawarte nieważnie. Jaka była
przyczyna ewentualnej 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.).
8. Należy opisać czas i okoliczności poznania się stron. Czy w okresie narzeczeństwa strony miały
poufałości i zbliżenia cielesne? Czy strony chętnie i z miłości zawierały małżeństwo? W jakich
okolicznościach odbył się związek cywilny i ślub kościelny? Gdzie odbyła się uroczystość weselna?
Jakie było zachowanie się stron w czasie trwania ślubu i wesela? 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 od zawarcia ślubu? Co doprowadziło do
definitywnego rozbicia wspólnoty małżeńskiej oraz rozejścia się stron? Czy strony rozwiodły się
cywilnie i co było podstawą wniosku o udzielenie rozwodu?
9. Na poparcie postawionej tezy o stwierdzenie nieważności małżeństwa należy wyczerpująco podać
materiał dowodowy, czyli szereg faktów oraz ewentualne dokumenty, zaświadczenia i itp., które
przemawiają za postawioną tezą.
10. Podać imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania (adres i parafia) oraz nr telefonu kilku świadków (4-5,
wśród nich świadków ślubu), którzy faktycznie znają okoliczności przemawiające za tezą strony
powodowej;
11. Do skargi należy dołączyć:
a) oryginał metryki chrztu;
b) oryginał metryki ślubu kościelnego;
c) kopię sentencji rozwodu cywilnego wraz z uzasadnieniem;
d) 2 identyczne egzemplarze Skargi Powodowej (Skargę należy więc własnoręcznie napisać lub
wydrukować w 2 identycznych egzemplarzach i każdą z nich własnoręcznie podpisać);
d) inne załączniki ważne w sprawie.
10. Skargę należy pisać tylko po jednej stronie kartki, zachowując lewy margines o szer. 2,5 - 3 cm (akta
są bowiem zszywane);
11. Koszty procesu oraz badań obojga stron przez biegłych ponosi strona powodowa.
12. Sąd nie zwraca kosztów podróży ani stronom ani świadkom.
13. Sąd nie ponosi kosztów związanych z zatrudnieniem adwokatów czy pełnomocników, lecz strona
prosząca ich o pomoc prawną;
14. Rozmowy wstępne są przeprowadzane w siedzibie Sądu Biskupiego po uprzednim uzgodnieniu
terminu.
15. Inne informacje są zawarte na stronie: www.diecezja.kalisz.pl/sad_biskupi/index.htm
Wikariusz sądowy

