Adresa odesílatele (tj. osoby, která žaluje manželství):
..........................................................
..........................................................
..........................................................
Biskupství brněnské
Diecézní církevní soud
Petrov 4
CZ - 601 43 BRNO

Tel.: ..................................................
E-mail: ..............................................

V ...................................... dne .........................
Věc: Žaloba na platnost manželství
Žádám o prohlášení neplatnosti mého manželství.
Základní údaje:

manžel

manželka

Titul, jméno a příjmení
Rodné jméno a příjmení
Datum a místo narození
Datum, místo
a obřad křtu (ve které církvi)
Nynější povolání – zaměstnání
Stav před uzavřením
tohoto manželství
Nynější stav
Datum a místo uzavření zneplatňovaného manželství: ...................................................................
Forma uzavření manželství (v katolické církvi, jiné církvi, civilně): ..................................................
Toto manželství bylo rozvedeno rozsudkem
Okresního / Městského / Obvodního soudu v ............................................. ze dne .........................
čj. ................................ , který nabyl právní moci dne . ...................... .
Žádost o civilní rozvod podal manžel / manželka.
Z tohoto manželství se narodily děti:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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O prohlášení neplatnosti manželství žádám z těchto kanonických důvodů:
1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................
Bližší vysvětlení těchto důvodů (známost, důležité okolnosti před sňatkem a při jeho uzavírání,
průběh manželství, rozvod, nový civilní sňatek ap.) uveďte na dalším listě, který přiložte k této
žádosti.
Nynější adresa mého bývalého manžela / manželky:
Jméno a příjmení

Ulice, čp., PSČ, město

Telefon, e-mail

Má tvrzení mohou potvrdit minimálně tito svědkové:
Svědci z mé strany:
Jméno a příjmení

Ulice, čp., PSČ, město

Telefon, e-mail

Vztah k Vám nebo
k manželovi/manželce

1.
2.
3.
Svědci ze strany nežalující:1
1.
2.
3.
Je nutné uvést také svědky s blízkým vztahem ke druhé straně, zvláště v případě, kdy je pravděpodobné,
že ona se procesu nebude účastnit, aby hledání pravdy bylo co nejobjektivnější.
1

Rád(a) bych neměl(a) v budoucnu uzavřenou možnost žít ve svátostném manželství a přistupovat
ke svátostem. Proto žádám církevní soud o prohlášení neplatnosti mého manželství z výše uvedených důvodů. Svým podpisem potvrzuji, že jsem výše uvedené svědky informoval(a) o skutečnosti
jejich účasti v řízení, zavazuji se také, že jim uhradím případné náklady spojené s podáním jejich
svědectví a zaručuji se, že udělám vše proto, aby se dostavili k výslechu.

..................................................
podpis žalobce
Povinné přílohy pro přijetí žaloby:







Potvrzení o křtu manžela
Potvrzení o křtu manželky
Potvrzení o církevním sňatku
Kopie rozsudku civilního soudu o rozvodu
Souhrnná zpráva o průběhu známosti a manželství
Další dokumenty - pokud jsou - např. lékařské zprávy, policejní dokumenty apod.
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