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Poučení o kanonickém soudním řízení
Oznámení o přijetí Vaší žaloby soudním vikářem církevního soudu nezaručuje prohlášení neplatnosti
církevního sňatku. Tu může vyslovit teprve rozsudek, který ovšem po provedeném důkazním řízení
může konstatovat i platnost napadeného manželství.
Doba, za jakou bude řízení ukončeno, nemůže být předem přesněji stanovena – obvykle se pohybuje
kolem jednoho roku, avšak liší se případ od případu. Někdy se mohou vyskytnout neočekávané
okolnosti, které dobu projednávání prodlouží. Z výše uvedených důvodů proto v žádném případě
nedoporučujeme plánování nebo dokonce stanovení data případného nového církevního sňatku. Senát
církevního soudu nemůže být zodpovědný za jakékoliv komplikace (finanční i jiné) související s
případným předčasným organizováním církevního sňatku. Žádost o přednostní vyřízení případu
nemůže být církevním soudem přijata; jedinou výjimkou by bylo velice závažné (smrtelné)
onemocnění stran procesu (žalobce nebo žalovaného); jiné důvody nemůže soud považovat za
relevantní.
Žalobce odpovídá nejen za poskytnutí jmen, adres a telefonních čísel svědků, ale také zajistí jejich
spolupráci se senátem církevního soudu. Rovněž žalovaný má právo navrhnout svědky. Žalobce od
podání žádosti k církevnímu soudu nesmí hovořit o údajích týkajících se jeho případu s žádným z
navržených svědků. Jakýkoli důkaz o ovlivňování svědků by mohl vést k vynesení rozsudku
zamítajícího žalobu.
Podle procesních předpisů v souvislosti s požadavky spravedlnosti musí být přijatá žaloba o prohlášení
neplatnosti manželství dána na vědomí zásadně i protistraně. Oba účastníci musejí mít možnost
spolupráce se senátem církevního soudu; z tohoto pravidla neexistují žádné výjimky. Účast protistrany
(civilně rozvedeného partnera) při jednání soudu je sice žádoucí, avšak není podmínkou provedení
řízení – to může být dovedeno až k rozsudku i bez jeho účasti. Alespoň výroková část rozsudku bude
žalovanému zaslána v každém případě.
V případě, že jedním ze žalobních důvodů je kán. 1095, odst. 2 nebo odst. 3 CIC, který se týká
psychické nezralosti nebo nezpůsobilosti, je nutné doplnit důkazní materiály odborným posudkem z
oboru psychiatrie či psychologie. Žalobce je povinen uhradit znalečné, jehož výše je uvedena v zákonu
o soudních výlohách.
Po skončení důkazního řízení a následném zpřístupnění spisu procesním stranám příslušným dekretem
mají účastníci řízení právo vyjádřit se k obsahu spisu. Řízení probíhá po celou dobu neveřejně;
členové církevního soudu zachovají v tajnosti průběh a obsah případu před každým včetně případného
budoucího partnera žalobce.
Pokud v průběhu tohoto řízení žalobce změní adresu nebo telefonní číslo nebo pokud se doví o změně
adresy a telefonního čísla rozvedeného manžela/manželky a navržených svědků, je třeba, aby to co
nejdříve písemně sdělil zdejšímu církevnímu soudu.

