
 
Meno, priezvisko (aj rodné), titul, adresa žalujúcej stránky (osoba, ktorá žaluje manželstvo): 

 
..................................................................................................................................................... 
 
Tel.: .................................... 
e-mail: .......................................... 
 
                         V ................................,  dňa ...........................  
 
 

Rímskokatolícka cirkev 
Biskupstvo Nitra 
Diecézny cirkevný súd  
Námestie Jána Pavla II. č. 7 
P.O. Box 46 A 
950 50  NITRA 

 

Žaloba na platnosť manželstva 

 
Žiadam o vyhlásenie neplatnosti môjho manželstva.  
 
 
Základné údaje:     žalujúca stránka       nežalujúca stránka 
Titul, meno a priezvisko  
 

  

Rodné meno a priezvisko  
 

  

Dátum a miesto narodenia  
 

  

Dátum, miesto krstu  
 

  

Súčasné povolanie – zamestnanie  
 

  

Stav pred uzavretím tohto manželstva 
 

  

Súčasný stav 
 

  

 
Dátum a miesto uzavretia skúmaného manželstva: ................................................................... 

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

Toto manželstvo bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu v .............. zo dňa......................  

 Č. j. ........................................., ktorý nadobudol právoplatnosť dňa ......................................... 

Žiadosť o civilný rozvod podal(a): manžel/manželka 

Z tohto manželstva sa narodili deti: 

 

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

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

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

 
 



O vyhlásenie neplatnosti manželstva žiadam z týchto kanonických dôvodov:  
 
........................................................................................................................ .............................

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

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

 
Bližšie vysvetlenie týchto dôvodov (známosť, dôležité okolnosti pred sobášom a pri jeho uzatváraní, 
priebeh manželstva, rozvod, nový civilný sobáš a pod.) uveďte na ďalšom liste, ktorý priložte k tejto 
žiadosti.  

 
Súčasná adresa nežalujúcej stránky (manžela / manželky):  

 
Meno a priezvisko Ulica, PSČ, mesto/obec              Telefón, e-mail  
 
 

  

 
Moje tvrdenia môžu potvrdiť minimálne títo svedkovia:  
Je nutné uviesť tiež svedkov s blízkym vzťahom k druhej strane, zvlášť v prípade, keď je pravdepodobné, že ona 
sa procesu nezúčastní, aby hľadanie pravdy bolo čo najobjektívnejšie. 

 
Meno a priezvisko 

 
Ulica, PSČ, mesto/obec 

 
Telefón (e-mail) vzťah k 

manželovi/manželke  

    
O čom môže svedčiť  

    
O čom môže svedčiť  

    
O čom môže svedčiť  

    
O čom môže svedčiť  

    

 
Potvrdzujem, že som vyššie uvedených svedkov informoval(a) o skutočnosti ich účasti v 
súdnom konaní a zaručujem sa, že urobím všetko preto, aby prišli vypovedať.  
Dotknutá osoba svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi ochrany 
osobných údajov Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike.1 

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

žalujúca stránka                                                                                                      nežalujúca stránka 
 
Prílohy:  

 Aktuálny Krstný list manžela z farského úradu (formát A4)  

 Aktuálny Krstný list manželky z farského úradu (formát A4)  

 Sobášny list z farského úradu 

 Kópia celej zápisnice o uzavretí manželstva 

 Kópia Návrhu na rozvod  

 Kópia rozsudku civilného súdu o rozvode  

 Súhrnná správa o priebehu známosti a manželstva (na jeden list, 2 strany formát A4, 
a vlastnoručne podpísaná žalujúcou stránkou a ak sa pripája aj druhá tak aj jej podpis)  

 Ďalšie dokumenty – ak sú - napr. lekárske správy, dokumenty od policajtov a pod. 

 Písomné odporúčanie farára (administrátora)  

                                                
1 Zásady ochrany osobných údajov sú sprístupnené na webovej stránke KBS: gdpr.kbs.sk (alebo v tlačenej forme na 
požiadanie). 


