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Římskokatolická farnost: 

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

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

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

Tel.:  .................................................  

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

 

Biskupství královéhradecké 
Diecézní církevní soud 
Velké náměstí 35 
500 01 HRADEC KRÁLOVÉ 

V  .....................................  dne  ........................  

Č. j.:  ................................  

Věc: Žádost o rozvázání manželství na základě pavlovského privilegia 
podle kán. 1143 CIC 

Žádám o rozvázání níže uvedeného manželství: 

Základní údaje žadatele: žadatel nežádající strana 

Titul, jméno a příjmení   

Rodné příjmení   

Datum a místo narození   

Datum, místo a obřad křtu 
(ve které církvi) nebo datum 
přijetí do katechumenátu 

 nepokřtěný 

Eventuálně plánovaná 
doba a místo křtu 

 zde nevyplňujte 

Eventuálně plánovaná doba  
a místo zamýšlené svatby 

  

Stav před občanským sňatkem   

Bydliště (korespond. adresa) 

Kontakt (telefon, e-mail) 

  

Nynější stav   

Jakým způsobem bylo prokázáno, že nežádající strana nebyla pokřtěna?  ....................................  

 .................................................................................................................................................  
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Dne  ........................  uzavřeli na ..............................................................  občanské manželství: 

Toto manželství bylo rozvedeno rozsudkem 

Okresního / Městského / Obvodního soudu v  ............................................  ze dne  .......................  

čj.  ............................... , který nabyl právní moci dne  .......................  . 

Datum definitivního odloučení:  ......................  

Rozpad manželství zavinil:  ...............................................................  . 

Interpelace nežádající strany podle kán. 1144 CIC 

�  byla učiněna dne  .........................  s výsledkem  ................................................................  

�  nebyla učiněna z důvodu  ..................................................................................................  

Žily strany společně i poté, co strana nepokřtěná přijala křest?  ano / ne 

Z tohoto manželství se narodily děti: 

Jméno a příjmení Datum narození Datum, místo a obřad křtu 

   

   

   

   

   

Žadatel(ka) chce uzavřít nové manželství s: 

Titul, jméno a příjmení  

Rodné příjmení  

Datum a místo narození  

Datum, místo a obřad křtu (ve které církvi)  

Nynější náboženské vyznání  

Bydliště  

Nynější stav  

Pokud byl ještě jiný (předchozí) sňatek výše uvedené osoby, je třeba doložit oddací list a rozvodový 
rozsudek, a také případný rozsudek církevního soudu nebo prohlášení neplatnosti manželství. 

Datum a místo uzavření předchozího man-
želství nastávající(ho) manžela / manželky 

 

Rodné jméno a příjmení manžela / manželky 
tohoto předchozího manželství 

 

Počet dětí narozených z tohoto manželství  
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Jménem žadatele / žadatelky  ............................................................  žádám o zrušení manželství 

na základě pavlovského privilegia. 

Odůvodnění a doporučení: 

 L. S.   ................................................  
 farář (administrátor) 

Přílohy: 

� Potvrzení o křtu obou budoucích manželů 

� Potvrzení o sňatcích 

� Kopie rozsudků civilních soudů o rozvodech 

� Kopie rozsudků církevních soudů a jiná prohlášení o neplatnosti manželství 

� Další dokumenty (lékařské zprávy, policejní dokumenty apod.) 
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Pokud možno, vyžádejte si následující prohlášení a vykonejte interpelaci: 

 

Čestné prohlášení o nepokřtěnosti nežádající strany 

a úřední interpelace 

Já,  ..........................................................................................................................................  , 

narozen(a) dne  .................................  v  ...................................................................................  , 

bytem  ......................................................................................., OP č.  ..................................  , 

čestně prohlašuji, 

že jsem nebyl pokřtěn v Římskokatolické církvi ani v jiném křesťanském sboru či společenství; 

dále prohlašuji, že nechci přijmout křest a pokojně setrvat bez urážení  

Stvořitele s pokřtěnou stranou 
v manželském svazku s panem / paní  ...................................................................................  , 

bytem  .................................................................................................................................  . 

Na důkaz toho podepisuji toto čestné prohlášení. 

  ................................................  
 přísahající 

 

Dosvědčuji, že pan / paní  ....................................................  vykonal(a) přísahu v mé přítomnosti. 

      .        

 L. S.   ................................................  
 farář (administrátor) 


