
Titul, meno a priezvisko, adresa, tel. kontakt, e-mail 

 

 

Dôst.  

Cirkevný súd spišského biskupstva 

Spišská Kapitula 13 

053 04 Spišské Podhradie 

 

 

Vec: Žiadosť o vyhlásenie nulity manželstva 

 

Podpísaný(á) titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, vierovyznanie, zamestnanie, pres-

ná korešpondenčná adresa,  

prosím, aby Cirkevný súd spišského biskupstva vyhlásil za nulitné moje manželstvo, ktoré 

som uzavrel(a) deň a miesto uzavretia manželstva,  

s titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, vierovyznanie, zamestnanie, presná korešpon-

denčná adresa, údaje o rodičoch. 

 

Na odôvodnenie mojej žiadosti uvádzam nasledovné skutočnosti:  

(treba tu napísať okolnosti zoznámenia; opísať čas spoločného chodenia, ťažkosti, problé-

my, prípadné rozchody; motívy pre manželstvo; príprava na sobáš a okolnosti počas neho; 

opísať okolnosti spoločného manželského života; či sa narodilo v rodine dieťa/deti, ako je 

teraz oň/o ne postarané; opis, kedy začali v manželstve ťažkosti, o aké ťažkosti išlo a s akou 

pravidelnosťou sa opakovali, ako ich riešili, udalosti a dôvody pre civilný rozvod;). 

 

Na základe týchto skutočností som prišiel(a) k presvedčeniu, že moje manželstvo bolo uza-

tvorené neplatne z týchto dôvodov – titulov: (uviesť dôvody neplatnosti) 

 

Dané skutočnosti môžu potvrdiť nasledovní (aspoň dvaja) svedkovia, ktorí majú osobnú 

skúsenosť a osobne poznajú danú situáciu: 

Titul, meno a priezvisko, presná adresa, tel. kontakt, e-mail. 

 

S úctou 

 

         Meno a priezvisko (podpis) 

 

Miesto a dátum spísania žiadosti 

 

Príloha: 

Informácie k žalobnému spisu 



CIRKEVNÝ SÚD SP IŠSKÉHO BISK UPSTVA  
 

 
Spišská Kapitula 13, 053 04  Spišské Podhradie 

Tel.: 053/4194177, email: tribunal@kapitula.sk 
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INFORMÁCIE K ŽALOBNÉMU SPISU 
 
 

ŽALUJÚCA STRÁNKA – ŽIADATEĽ 
 

Meno a priezvisko, titul 
(aj rodné priezvisko)  

Adresa trvalého bydliska 
(ulica, číslo domu, mesto alebo obec, PSČ) 

 

Adresa prechodného bydliska 
(resp. častého zdržiavania sa) 
(ulica, číslo domu, mesto alebo obec, PSČ)  

 

Kontakt 
(pevná linka, mobilný telefón)  

E-mail  

Dátum 
a miesto narodenia 

 Dátum a miesto krstu 
(Vierovyznanie)  

Pracovisko 
(názov firmy, ulica, číslo, mesto, PSČ) 
(kontakt do zamestnania) 

 Povolanie 
(zamestnanie) 

 

 

Ú
d

aj
e

 o
 r

o
d

ič
o

ch
 

 otec matka 

Meno a priezvisko, titul 
(aj rodné priezvisko) 

  

Adresa trvalého bydliska 
(ulica, číslo domu, mesto/obec, PSČ) 

  

Kontakt 
(pevná linka, mobilný telefón, e-mail) 

  

Pracovisko 
(adresa, kontakt) 

  

Praktizujúci katolík?   

Sú civilne rozvedení?   

 

Ú
d

aj
e

 o
 s

ve
d

ko
ch

 

Meno a priezvisko Presná adresa bydliska Kontakt 
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POZVANÁ STRÁNKA – ODPORCA 
 

Meno a priezvisko, titul 
(aj rodné priezvisko)  

Adresa trvalého bydliska 
(ulica, číslo domu, mesto alebo obec, PSČ) 

 

Adresa prechodného bydliska 
(resp. častého zdržiavania sa) 
(ulica, číslo domu, mesto alebo obec, PSČ)  

 

Kontakt 
(pevná linka, mobilný telefón)  

E-mail  

Dátum 
a miesto narodenia 

 Dátum a miesto krstu 
(Vierovyznanie) 

 

Pracovisko 
(názov firmy, ulica, číslo, mesto, PSČ) 
(kontakt do zamestnania) 

 Povolanie 
(zamestnanie) 

 

 

Ú
d

aj
e

 o
 r

o
d

ič
o

ch
 

 otec matka 

Meno a priezvisko, titul 
(aj rodné priezvisko) 

  

Adresa trvalého bydliska 
(ulica, číslo domu, mesto/obec, PSČ) 

  

Kontakt 
(pevná linka, mobilný telefón, email) 

  

Pracovisko 
(adresa, kontakt) 

  

Praktizujúci katolík?   

Sú civilne rozvedení?   

 

Ú
d

aj
e

 o
 s

ve
d

ko
ch

 

Meno a priezvisko Presná adresa bydliska Kontakt 

   

   

   

 
INFORMÁCIE O DEŤOCH, KTORÉ SA NARODILI Z TOHTO MANŽELSTVA 

(meno a priezvisko, dátum ich narodenia a komu boli zverené do starostlivosti) 
 

 MENO A PRIEZVISKO DÁTUM NARODENIA 
KOMU BOLO ZVERENÉ 
DO STAROSTLIVOSTI 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
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INFORMÁCIE O PREDMETNOM MANŽELSTVE 
 

 žalujúca stránka pozvaná stránka 

Stav pred uzavretím manželstva 
  

Dátum a miesto 
uzavretia manželstva 

 

Forma uzavretia manželstva 
(v Katolíckej cirkvi, v inej cirkvi, civilne,...) 

 

Toto manželstvo bolo rozvedené 
rozsudkom Okresného súdu v ... 

sídlo Okresného súdu, zo dňa, č.j. 

Súčasný stav 

(žije sama, v civilnom zväzku, má známosť *) (žije sama, v civilnom zväzku, má známosť *) 

* ak má stránka známosť 
alebo žije v civilnom manželstve 

(meno a priezvisko, adresa bydliska, vierovyznanie) (meno a priezvisko, adresa bydliska, vierovyznanie) 

 
O vyhlásenie neplatnosti predmetného manželstva žiadam Cirkevný súd Spišského biskupstva 

z týchto kánonických dôvodov: .................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ .  
 
 

............................................................       ............................................................ 
miesto a dátum            podpis žiadateľa 

 

FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI 

Proces na prvej inštancii má zákonitú lehotu jeden rok. Nakoľko sú s procesom spojené výdavky, žiadateľ platí súdne tro-
vy. Výšku súdnych trov stanovil spišský diecézny biskup na 166,- € (stošesťdesiatšesť eur). Uvedené súdne trovy nezahŕňajú 
prípadné výdavky spojené s vypracovaním znaleckého posudku, či úradného prekladu do cudzieho jazyka. Tieto výdavky hradí 
žalujúca stránka. 

 
   Som ochotný/á zaplatiť celú taxu jednorazovo 

*  

   Som ochotný/á zaplatiť taxu na splátky (počet splátok: .......... ) 
* 

* Vašu voľbu označte krížikom  
 

DOKUMENTY, KTORÉ JE POTREBNÉ PREDLOŽIŤ SÚDU AKO PRÍLOHY TEJTO ŽIADOSTI 

1. Krstný list žiadateľa/žiadateľky z príslušného farského úradu. 
2. Krstný list odporcu/odporkyne z príslušného farského úradu. 
3. Sobášny list z príslušného farského úradu. 
4. Kópie týchto dokumentov: Návrh na civilný rozvod manželstva v zmysle Zákona o rodine 36/2005, § 23,  Zápisnica 

z pojednávania civilného rozvodu a Rozsudok o civilnom rozvode. Je nutné, aby uvedené dokumenty boli overené 
farským úradom! 

5. Iné dokumenty alebo listiny, ktoré žiadateľ považuje za dôležité predložiť súdu (lekárske správy, dokumenty od policaj-
tov a pod.) Aj v tomto prípade je nutné, aby uvedené dokumenty boli overené farským úradom! 

6. Dotazník ohľadom predmetného manželstva (viď. str. 4). 
7. Vyjadrenie vlastného farára v zmysle kán. 107 CIC ohľadom predmetného manželstva. 

 
Pripomíname, že je potrebné a nutné vyplniť aj informácie, ktoré sa týkajú odporcu/odporkyne (pars conventa), 
ako aj svedkov. Iba kompletne vyplnenú žiadosť so všetkými požadovanými dokumentmi zašlite na Cirkevný súd. 

(adresa je uvedená v hlavičke tejto žiadosti) 
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DOTAZNÍK OHĽADOM PREDMETNÉHO MANŽELSTVA 
 

1. Aká bola vaša výchova (ľudská a náboženská) v rodine, z ktorej pochádzate? (Rovnaká otázka je aj 

pre druhú stránku.) 

2. Ako a kde ste sa spoznali? Čo bolo pekné a pozitívne počas vášho spoločného chodenia (zasnúbe-

nia)? 

3. Snúbenec/snúbenica bola osobou, ktorú ste hľadali, a s ktorou ste sa chceli zosobášiť? Aké vlast-

nosti ste si u neho/u nej cenili? Akú vlastnosť si druhá stránka cenila u vás? Prejavovali ste si vzá-

jomne lásku?  

4. Boli medzi vami napätia? Boli medzi vami počas chodenia závažné problémy? Aké? Ako ste im čeli-

li? Ako ste ich vyriešili? Kto z vás sa usiloval viac vyriešiť napätia a problémy medzi vami? 

5. Aké bolo vaše chápanie manželstva? Bolo rozdielne?  

6. Kedy a prečo ste sa rozhodli zosobášiť v kostole? Súhlasili ste s manželstvo obaja? Boli ste spokojní, 

že sa budete brať? Mali ste o tomto rozhodnutí závažné pochybnosti? 

7. Aká bola bezprostredná príprava na manželstvo (náuky, prípravy na svadbu, otázka bývania)? Boli v 

tomto období problémy, hádky? 

8. Ako prebehol deň sobáša? Prijali ste sviatosť zmierenia, pristúpili ste k sv. prijímaniu? Ak nie, pre-

čo? 

9. Boli ste slobodní v tomto rozhodnutí? Nenútil vás niekto, nevyvíjal na vás niekto nátlak, aby ste sa 

zosobášili? Bola vaša vzájomná láska jediným dôvodom pre manželstvo alebo boli aj iné? Ako hod-

notili toto vaše rozhodnutie rodičia, príbuzní, priatelia? 

10. Navštevovali ste pred uzavretím manželstva psychológa, psychiatra? Z akého dôvodu? Máte o tom 

príslušnú dokumentáciu? 

11. Zachovali ste si vzájomnú vernosť pred sobášom? Vernosť, ktorú ste navonok sľúbili, sa v momente 

uzatvárania manželstva zhodovala s vašim vnútorným postojom? Aká bola pozícia druhej strany? 

12. Boli ste presvedčení, že manželstvom navždy spojíte vaše životy? 

13. Túžili ste po deťoch, ktoré by vzišli z tohto spojenia? Ak nie, tak prečo? Hovorili ste o tom aj pred 

sobášom aj po ňom? Aké ste mali zámery?   

14. Pred manželstvom ste zamlčali, prípadne klamali v niečom, čo je dôležité? 

15. Uzavreli ste manželstvo s nejakou podmienkou? S akou?  

16. Aké bolo vaše manželstvo v bezprostrednom období po jeho uzavretí? 

17. Aké boli ťažkosti, ktoré najviac narušili manželskú harmóniu? 

18. Navštevovali ste počas manželstva psychológa, psychiatra? Z akého dôvodu? Máte o tom príslušnú 

dokumentáciu? 

19. Žili ste počas manželstva ako muž a žena, čo sa týka sexuálneho spolunažívania? Boli v tejto oblasti 

nejaké problémy? Museli ste sa obrátiť na odborníkov? 

20. Ako a kedy ste sa rozhodli pre odluku? Kto podal návrh na civilný rozvod? 

21. Prečo žiadate preskúmať, či vaše manželstvo bolo uzatvorené platne? Čo si o tejto vašej žiadosti 

myslí manžel/ka, s ktorým/s ktorou ste uzavreli predmetné manželstvo? 


