
Elbląg, dnia 10 kwietnia 2019 r. 

Do 
Sądu Okręgowego w Elblągu 
V Wydział Cywilny Rodzinny 

Powódka: Marta Szumilas, z domu Gardawska, zam. w Elblągu, 
ul. Pasłęcka 30 m. 7, 82-300 Elbląg,PESEL: 1111111111 
Pozwany: Henryk Szumilas, zam. w Poznaniu, ul. Reja 3 m. 1. 
82-300 Elbląg 

POZEW 

o unieważnienie małżeństwa 

Działając w imieniu własnym wnoszę o: 
1) unieważnienie małżeństwa zawartego w złej wierze przez pozwanego Henryka Szumilasa z powódką Martą 

Szumilas, z domu Gardawską, przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu w dniu 10 stycznia 
2016 r., nr aktu małżeństwa 32/16; 

2) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych. 
Ponadto wnoszę o: 

3) zażądanie z Sądu Rejonowego w Poznaniu akt sprawy II Kp 13/16. 

Uzasadnienie 

Strony zawarły w dniu 10 stycznia 2016 r. związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 
w Elblągu. 

Dowód: akt małżeństwa z dnia 10 stycznia 2016 r. 
Ze związku tego strony nie mają dzieci. Powódka jest zatrudniona jako ekspedientka w sklepie obuwniczym 

„Kozaczek” w Elblągu przy ul. Koziej 13; zarabia 2250 zł miesięcznie. 
Dowód: zaświadczenie ze sklepu. 
Pozwany wykonuje usługi przewozowe własnym samochodem ciężarowym. Wysokość jego dochodów nie jest 

powódce znana. 
Strony nie zawarły żadnej umowy małżeńskiej. Nie mają majątku. 
Powódka nie ma nikogo na swym utrzymaniu. 
Do dnia 30 grudnia 2018 r. strony zamieszkiwały razem w mieszkaniu powódki w Elblągu. W dniu tym po-

zwany został wezwany do prokuratora. Po powrocie poinformował powódkę, że był przesłuchiwany jako podej-
rzany o bigamię. Przyznał też, że w dniu 20 lutego 2009 r. zawarł już związek małżeński z Anną Barską, którą 
porzucił, pozostawiając ją wraz z dzieckiem. Za ten czyn został wyrokiem Sądu Rejonowego w Tczewie z dnia 
30 grudnia 2009 r. skazany na karę pozbawienia wolności. 

Dowód: akta Sądu Rejonowego w Tczewie sygn. II Kp 13/09. 
  



Powódka, wychodząc za mąż za pozwanego, była w dobrej wierze i nie wiedziała o tym, że pozwany zawarł 
wcześniej związek małżeński z inną kobietą, który to związek nie został rozwiązany. 

W tym stanie rzeczy powództwo jest konieczne i uzasadnione. 
Marta Szumilas 

Załączniki: 
1) akt małżeństwa stron, 
2) zaświadczenie ze sklepu, 
3) 2 odpisy pozwu i załączników, 
4) dowód uiszczenia opłaty sądowej. 
 
 
OPIS: 

1. Małżeństwo może być unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało zło-
żone: przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome 
wyrażenie woli, pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony, pod wpływem bezprawnej groźby 
drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się oba-
wiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste. 

2. Unieważnienia małżeństwa z powodu powyższych  okoliczności może żądać małżonek, który złożył 
oświadczenie dotknięte wadą. 

3. Małżeństwo może być unieważnione tylko z przyczyn przewidzianych w przepisach KRO. 
4. Orzekając unieważnienie małżeństwa, sąd orzeka także, czy i który z małżonków zawarł małżeństwo w 

złej wierze. 
5. Pozew wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, je-

żeli jedno z nich w okręgu tego sądu jeszcze stale przebywa. 
6. Od pozwu pobierana jest opłata stała w wysokości 200 zł. 


