
Řeckokatolická farnost ____________________________________________ 

Č. j. ___________________            Dne ______________________ 

Věc:  Žádost Apoštolskému exarchátu Řeckokatolické církve v ČR 

o prohlášení neplatnosti nekatolicky uzavřeného manželství pro nezachování stanovené formy 

(kán. 834 § 1 CCEO, cfr. kán. 1117 CIC) 

1)  Dne: .......................... v ................................................................ uzavřeli nekatolický sňatek: 

            Žádající strana       Druhá strana 

Příjmení (rodné), jméno, titul   

Datum a místo narození   

Datum, místo a obřad křtu   

Zápis v Matrice pokřtěných kniha:            strana:            číslo:            kniha:            strana:            číslo:            

Nábož. vyznání v době uzavření sňatku   

Bydliště (farnost)   

Stav před uvedeným sňatkem   

 

Shora uvedené manželství nebylo církevně konvalidováno / sanováno, jak vyplývá ze zprávy řeckokatolické 

farnosti místa křtu v ......................................................................................  ze dne ..................................... 

farnosti místa oddavek v ................................................................................ ze dne ..................................... 

Žádám, aby toto nekatolicky uzavřené manželství bylo z hlediska církevního prohlášeno za neplatné pro 

nezachování stanovené formy ve smyslu kán. 834 § 1 CCEO, cfr. kán. 1117 CIC. 

 

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

                   farář / administrátor  2) 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR 

Č. j. ___________________             Dne ______________________ 

Prohlašuji výše uvedené manželství z hlediska církevního za neplatné pro nezachování 

stanovené formy (propter defectum formae – kán. 834 § 1 CCEO, cfr. kán. 1117 CIC). 

 

 

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

     notář kurie                apoštolský exarcha



Vysvětlivky : 

1) Vyplňte žádost hůlkovým písmem nebo elektronicky. 
2) Je třeba, aby tuto žádost podepsal farář nebo administrátor, nikoliv farní vikář, jáhen či jiný spolupracovník. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Komentář: 

Jsou-li jeden nebo oba žadatelé o církevní sňatek rozvedení po nekatolickém sňatku, žádá se o prohlášení ne-

platnosti nekatolicky uzavřeného manželství pro nezachování stanovené formy. Žádost se podává na tomto formuláři 

o každém rozvedeném manželství zvlášť. 

Nelze vždy každé manželství uzavřené nekatolicky pokládat za neplatné. Jestli ani jeden v době uzavření takového 

sňatku nebyl vázán kanonickou formou (kán. 828 CCEO), je tento sňatek platný i pro obor církevní. 

Kanonickou formou nejsou vázáni ti, kteří jsou nepokřtěni nebo jeden je nepokřtěný a druhý pokřtěný v nekatolické 

církvi a ke katolické církvi nepřestoupil. Dále nejsou vázáni kanonickou formou oba pokřtění nekatolickým obřadem, 

z nichž žádný nepřestoupil ke katolické církvi. Křest v nekatolické církvi je třeba vždy řádně doložit. 

Manželství mezi katolíkem a pravoslavným: je třeba pamatovat na to, že kanonická forma od 25. 3. 1967 je 

z ekumenických důvodů závazná ad liceitatem, a tedy manželství uzavřené mezi katolíkem (ať latinského nebo 

východního obřadu) a pravoslavným před duchovním pravoslavné církve je třeba po 24. 3. 1967 považovat za platné. 

(cfr. kán. 834 CCEO) 

Řeckokatolicky pokřtění nebo do řeckokatolické církve přijatí, kteří úředně platným úkonem z církve vystoupili, nejsou 

od 1. 10. 1991 (začátek platnosti CCEO) při uzavírání manželství vázáni kanonickou formou. Prakticky to znamená: 

ten, kdo má v křestním zápisu poznámku „vystoupil z církve“, není vázán kanonickou formou. Je třeba to doložit 

výpisem z křestní matriky. 
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