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І Н С Т Р У К Ц І Я 

СКЛАДАННЯ ПОЗОВНОЇ СКАРГИ  
ПРО ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНОСТІ СВЯТОГО ТАЇНСТВА ПОДРУЖЖЯ 

 

Що ж означає визнання шлюбу недійсним? Це - не анулювання дійсного Таїнства, а визнання 

того, що Таїнства в принципі не було, оскільки для його дійсного укладення були відсутні якісь 

необхідні умови. Зокрема, перед вступом у шлюб майбутнє подружжя повинно прийняти ціль і певні 

конститутивні елементи шлюбу, а саме: продовження роду, вірність і нерозривність та ін. Якщо перед 

вступом у шлюб хтось із подружжя виключає одну з цих характеристик, то шлюб може бути визнано 

недійсним. Наприклад, якщо, вступаючи в шлюб, подруги свідомо мають намір відмовитися від 

дітонародження, це може стати причиною до визнання його недійсним, але тільки після ретельного аналізу 

ситуації. Мова йде не про те, що сталося вже після вінчання, а про те, як було налаштоване подружжя 

саме в момент укладення шлюбу. Таким чином, католицький церковний суд може, якщо будуть 

необхідні докази, визнати попередній шлюб недійсним, тобто ствердити лише факт, що Таїнства 

Подружжя не було. 

 

Позовна скарга - це документ, який представляє зацікавлена особа - позивач. У позовній скарзі 

повинно виражатись прохання до судді про його участь у вирішенні спору, згідно вимог канонічного права.      

Позивач – особа котра у письмовій формі складає позовну скаргу до відповідного Трибуналу (Суду). 

Приймаючи позовну скаргу та проводячи процес, Церква в жодному разі не розлучає чи не надає 

церковне розлучення,  а стверджує, що дане подружжя є дійсним, або недійсним (правосильним, або 

неправосильним). 

Позовна скарга повинна відповідати наступним вимогам: 

- вказувати адреси проживання сторін (позивача та відповідача, або ж найближчих родичів 

відповідача) номери телефонів; якщо позивач не бажає, щоби відповідач дізнався його адресу та 

телефони, може це подати на окремім аркуші з проханням цього не публікувати;  

- позовну скаргу слід скласти в двох екземплярах (до позовної скарги треба додати копії 

наступних документів: паспорта, або іншого документу підтвердження особи; свідоцтва про 

Святу Тайну Подружжя; свідоцтва про Хрещення та Миропомазання позивача; заповнену 

анкету; список свідків, які погоджуються прибути на виклик суду; свідоцтва про цивільне 

розлучення. 

 

Позовна скарга в жодному разі не повинна скеровуватись в сторону обвинувачення відповідача, а 

щирим представленням позиції позивача, його участі у подружжі та розлученні. Часто сторона дуже 

лаконічно, кількома реченнями описує про своє подружжя, що не може слугувати доказами, на підставі яких 

дана Позовна скарга буде допущена до розгляду. Трибунал не може просто здогадуватись про причини, 

на підставі яких буде оскаржуватися дане подружжя. 

Позивач повинен представити чотирьох свідків, які разом із Позивачем подають свої свідчення про 

дане подружжя. Свідками можуть бути рідні, приятелі та особи, які добре знали дане подружжя та проблеми 

пов’язані з ним. Позивач обов’язково має про це їх повідомити, та вказати, що в призначений Суддею час, 

слухання проводиться індивідуально, у присутності судді та викликаної особи. Виклик пересилається 

Позивачу, а він повинен подбати про явку свідків. Якщо хтось із вказаних свідків не матиме можливості 

прибути на виклик, його може замінити інша особа яка має відомості про дане подружжя.  

Канонічне право передбачає покриття судових витрат пов’язаних із провадженням процесу. 

Погашення видатків, як і неспроможність їх покриття – не впливає на рішення суду.  

Позивач має обов’язок з належною повагою ставитись до працівників Трибуналу, які у своєму 

статусі: Судовий Вікарій, Голова Колегії Суддів, суддя, аудитор, захисник Вузла чи нотаріус, нічим не 

поступаються у статусі із працівниками суду будь-якого рангу. Тому під час перебування у Трибуналі слід 

поводити себе згідно прийнятих норм культури та свого християнського покликання.      
 


