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1. Богословські і правові принципи подружжя 
1.1 Подружжя є значно більше, ніж правовий контракт. Подружній зв’язок, яким чоловік і 

жінка установлюють між собою спільноту життя, зі своєї природи спрямований для добра 

подружжя та для народження і виховання дітей. (Пор. ККП, кан.1055 § 1; ККЦ н. 1605-

1606, ККЦ н. 1608.) 

1.2. Католицька Церква поважає кожне подружжя незалежно від релігійних переконань осіб. 

Головними властивостями подружжя є єдність, що полягає на одруженні одного чоловіка 

з однією жінкою, та нерозривність, що чинить подружжя союзом на усе життя.  

1.3 Основним елементом подружжя є згода, яку виражають особи здібні до здійснення 

правових актів. (Пор. ККП, кан.1057 § 1).  

 

2. Недійсність подружжя 
2.1 Одним з головних прав людини є право на подружжя, проте, з огляду на спільне добро, 

публічній владі слід регулювати це право. (Пор. ККП, кан. 1058.) Звідси виникає 

компетентність церковної і цивільної влади. Цивільний суд має повноваження розривати 

правовий подружній контракт, розділяти загальне майно та призначати аліменти на дітей. 

Натомість, шлюбні обітниці, за їхньою природою, не можуть бути зламані ніякою 

цивільною владою і, виключно належать до компетенції Церкви. Компетенція Церкви над 

подружнім зв’язком, це наслідок його нерозривності, яка виникає з таїнства. Церква вірна 

Божому об'явленню не признає можливості розлучення для християнського подружжя, 

натомість допускається припущення, що подружжя могло бути від самого початку 

недійсним через об’єктивні обставини. (Пор. ККП, кан. 1059). 

2.2 У Католицькій Церкві існує можливість звернутися до компетентного церковного органу 

з проханням провести розслідування щодо недійсності подружнього зв’язку. (Пор. ККП, 

кан. 221, § 1.) 

 

3. Визначення недійсності подружжя  
3.1 Люди не вступають в подружжя з наміром розлучитися, лише з часом виявляють, що життя 

пережите в подружжі суттєво відрізняється від того, як вони собі це уявляли. Коли 

конфлікт є серйозний або його не можливо залагодити, пара розходиться. Багато католиків 

або православних, мало знайомі з католицьким вченням про нерозривність таїнства 

подружжя. Вони думають, що прохання про визнання його недійсним відповідає 

шлюборозлучному процесу в Православній Церкві. Про те це не так. Саме тому, 

коректніше говорити про позовну заяву в якій один з подружжя просить дослідити його 

шлюб на дійсність за наявності конкретних причин, а не просто визнати шлюб недійсним. 

3.2 Є багато пояснень чому в шлюбі може бракувати якогось з основних елементів канонічно 

дійсного шлюбу. Вони визначаються: з огляду на дефект форми вінчання, на наявність 

перешкоди, що чинить укладення подружнього зв’язку недійсним, чи з огляду на дефект 
подружньої згоди.  

3.2.1 Для католиків, форма вінчання визначатися наступним чином – у римському обряді 

саме подружжя (чоловік і дружина) є служителями Христової благодаті, які взаємно 
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дарують і приймають себе у таїнстві подружжя, виражаючи перед Церквою свою 

згоду; у східних обрядах служитель таїнства званого вінчанням є лише священик або 

єпископ, який, отримавши обопільну згоду подружжя, вінчає послідовно чоловіка і 

дружину на знак подружнього союзу. (Пор. ККЦ, 1622). Отже, дефект форми залежить 

від способу укладення таїнства подружжя, а саме, якщо мішане подружжя, тобто між 

католиком і православним або протестантом не отримало дозволу єпископа на його 

укладення, чи шлюб був укладений без свідків, або без дозволу настоятеля, тощо. 

3.2.2 Перешкоди, що чинять укладення таїнства подружжя недійсним виникають з правових 

причин або з приводу на саму суть шлюбу. Їх перелік є наступний: недостатній вік (в 

Україні 18/18 років); імпотенція (передуюча і постійна, з боку чоловіка чи жінки, 

абсолютна або відносна); попереднє подружжя; шлюб між католиком і 
нехрещеним (без дозволу єпископа); свячення (дияконські, пресвітерські і 

єпископські); обіт чистоти (довічний і публічний); викрадення (з метою 

одружитись); вбивство однієї зі сторін подружжя (з метою одружитись); кровне 
споріднення (по прямій лінії кровної спорідненості та по бічній лінії кровної 

спорідненості аж до четвертого ступеню); посвоячення (властивість спорідненості по 

прямій лінії в будь-якому ступені); публічна пристойність (в першому ступені по 

прямій лінії між чоловіком і кровними родичками жінки - і навпаки); правове 
споріднення (особи, зв’язані один з одним юридичною спорідненістю по прямій лінії 

або в другому ступені по бічній лінії); 

3.2.3 Дефект шлюбної згоди криється або у відсутності самої згоди або в суті шлюбної 

обіцянки, на яку виражається згода, оскільки кожна з сторін мусить належно розуміти 

основні обов’язки подружжя і мати психологічну волю та спроможність прийняти ці 

обов’язки. Перелік дефектів подружньої згоди є наступний: відсутність або сильне 
обмеження розуму у момент укладення шлюбу; тяжкий дефект в здоровому 
міркуванні (оцінюючому розпізнанні) відносно істотних подружніх прав і 
обов'язків; з причин психічної хвороби нездатність виконувати істотні подружні 
обов’язки; фактична помилка (щодо даної особи); помилка щодо якості однієї зі 
сторін (коли лише ця якість виявиться безпосереднім і основним об’єктом 

устремлінь); обман відносно якості однієї зі сторін подружжя (підступ); помилка 
відносно єдності і нерозривності шлюбу; симуляція подружньої згоди; шлюб 
укладений з умовою (що відноситься до майбутнього); шлюб укладений під 
примусом (насильно або під впливом обґрунтованого страху). 

 

4. Церковний процес 
4.1 Церковна процедура визнання недійсності подружжя не зосереджується лише на факті 

правосильності подружжя або того, що пара розлучилася. Суд має дослідити, якою була 

якість цих відносин. Якщо досвід подружжя був такий незрілий, що навіть не відповідав 

обіцянкам даним під час шлюбу, і це все було чітко доведено колегії суддів, Єпископський 

суд видає декларацію про визнання недійсності таїнства подружжя. 

4.2 Компетенція суду. Процес дослідження на предмет недійсності шлюбу починається з 

позовної заяви, яку позивач повинен подати в компетентну інстанцію церковного суду, а 
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саме: 

Суд того місця, де був укладений шлюб;  

Суд того місця, де одна або дві сторони мають постійне або тимчасове місце 

проживання. 

Суд того місця, де знаходиться найбільша кількість доказів. (Пор. ККП/ 

MIDI кан. 1672, нн 1-3).  

 

5. Заява про визнання подружжя недійсним  
5.1 Вслід за цивільним розлученням, одна зі сторін може подати заяву про церковне визнання 

таїнства подружжя недійсним.  

5.2 Заява готується у формі відповіді на запитання, на підставі котрих Єпископський суд 

допомагає особі, яка прагне домогтися визнання таїнства подружжя недійсним, зробити 

детальну оцінку їхнього подружжя від самого початку. 

5.3 Позовна заява має бути доставлена до резиденції Єпископського суду у письмовій формі, 

бажано у надрукованому вигляді, поштою або особисто, і повинна мати всі необхідні 

елементи: 

Назва Єпископського суду або на ім’я особи (правлячого єпископа або 

судового вікарія), до якої звернена позовна заява; 

Позивач: прізвище, ім’я, по батькові; паспортні дані, адреса, телефон;  

Відповідач: прізвище, ім’я, по батькові; адреса, телефон (якщо актуальні 

дані невідомі потрібно подати останні відомі або вказати про відсутність 

відомостей про місце проживання);  

Суть прохання через яке потрібно почати судовий розгляд, що може 

стосуватися визнання шлюбу недійсним або це буде прохання про церковну 

сепарацію для подружжя; 

Правове підґрунтя прохання: на підставі якого канону або канонів позивач 

просить визнати його шлюб недійсним; опис ситуації і фактів у загальних 

рисах, які можуть служити підтвердженням гіпотези про недійсність даного 

таїнства шлюбу, а також, історію шлюбу, коли познайомилися, яка була 

підготовка до таїнства подружжя, дата і місце церковного і цивільного 

шлюбу; скільки часу подружжя жило разом; коли і чому стався розрив; чи 

було отримане і коли цивільне розлучення; чи був і коли отриманий 

церковний дозвіл на сепарацію подружжя. 

Постулат прохання - прохання звернене до судді розібратися по суті 

справи. Обов’язково мають бути присутніми слова у вигляді прохання, 

оскільки на підставі них суд отримує уповноваження для початку процесу;  

Формальні елементи: дата, місце, підпис. 

5.4 Разом з позовною заявою позивач повинен надати копії наступних документів:  

копію паспорта (перша сторінка, сімейний стан, місце проживання);  

копію свідоцтва про хрещення та конфірмації/миропомазання;  

свідоцтво про церковний шлюб (оригінал);  

копію свідоцтва про цивільний шлюб; 
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копію свідоцтва про цивільне розлучення якщо воно відбулося. 

5.5 Додаткові документи:  

Список свідків, які готові надати свідчення; 

Інші документи, які позивач вважає необхідними надати. 

 

6. Конфіденційність інформації  
6.1 Весь матеріал пов’язаний з процесом дослідження таїнства подружжя недійсним є 

конфіденційним, як того і вимагає Церковне право та поважає цивільне право.  

6.2 Відповідач має право відповісти на обвинувачення позивача, так само і позивач має право 

ознайомитися з показами, які подав відповідач.  

6.3 Всі задіяні в процесі члени Єпископського суду зв’язуються присягою дотримання 

конфіденційності інформації. 

 

7. Розгляд позовної заяви  
7.1 Подружжя користається прихильністю права, а це означає, що в сумнівних випадках право 

відстоює дійсність подружжя до тих пір поки не буде доведено протилежне (Пор. ККП кан. 

1060). Той хто стверджує, що подружжя недійсне повинен надати церковному суду 

необхідні докази, а не навпаки. Коли аргументів за недійсністю подружжя не достатньо, 

Церква підтверджує його дійсність. 

7.2 Тягар доказової бази лягає на позивача або на речника справедливості, який звертається до 

суду щоб дослідити дійсність шлюбу, отже він мусить представити докази та свідків, на 

основі котрих суд зможе видати своє рішення (Пор. ККП кан. 1674). 

7.3 Для винесення судового рішення про недійсність шлюбу, суддя або колегія суддів мусять 

на підставі зібраних фактів та доказів отримати моральну певність, тобто мати внутрішнє 

переконання, яке на підставі зібраних доказів виключатиме вірогідність помилки у 

прийнятті рішення (Пор. ККП, кан 1608).  

7.4 Важливо зрозуміти, що церковний суд не судить саме подружжя, а лише досліджує 

дійсність укладеного шлюбу, і тому в даному випадку категорії «потерпілого» і 

«обвинуваченого» відомі у цивільному суді не застосовуються до даного виду процесів у 

церковному суді. 

 

8. Засвідчення тяжби  
8.1 Засвідчення тяжби має місце тоді, коли декретом судді встановлюються межі суперечки, 

почерпнуті з домагань і відповідей сторін (позивача і відповідача). (Пор. ККП кан. 1513, 

§1). Такий декрет висилається обом сторонам, та про це повідомляється захисника 

подружнього зв’язку. (Пор. КПК/MIDI кан. 1676 §). 

8.2 Якщо сторони протягом десяти днів не дійдуть згоди щодо предмету тяжби, то вони 

можуть звернутися до того ж судді з проханням змінити декрет. (Пор. ККП кан. 1513, § 3).  

8.5 Після засвідчення тяжби сторони, можуть представляти свої докази, що відносяться до суті 

процесу: свідчити, надавати документи і свідків, в перебігу часу зазначеному в декреті. 

8.6 Після чого у письмовому вигляді висловлюється захисник подружнього зв’язку, 

обстоюючи правосильність подружжя і гарантуючи права обох сторін та Церкви. (Пор. 
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КПК/MIDI кан. 1676 §) 

8.7 Адвокатам обох сторін (якщо такі є) надається можливість вивчити наявні докази та 

висловити свої зауваження щодо справи. 

 

9. Докази 
9.1 Ініціатива в наданні доказів лежить перш за все на позивачі, тому після засвідченні тяжби 

і можливої консультації з суддею ця сторона повинна надати достатню кількість 

переконливих доказів.  

9.2 Якщо позивач протягом наступних півроку після отримання документа від судді, де 

вимагались його відповідь або дія, їх не зробить, процес буде автоматично закритий, про 

що окремим документом сторони будуть проінформовані. (Пор. ККП Кан. 1598, § 1). На 

дії судді даний пункт не поширюється. 

9.3 У справі мусять бути розглянутими різні правомірними докази, які були б корисними для 

її розгляду. Якщо відомості або докази були здобуті нелегальним шляхом або їх 

виготовлення було пов’язане з порушенням християнської моралі, тоді допущення цих 

даних до процесу залишається на розгляд судді, який веде процес. (Пор. ККП кан 1527 § 

1) 

9.4 До доказів відносяться: публічні документи, свідчення сторін і висновок експерта, а також, 

ще можуть бути задіяні дослідження приватних документів і показання свідків. 

9.5 Якщо відповідач, не з’явиться до суду і не представить належного виправдання своєї 

відсутності, або не відповість, то судді належить оголосити про його відсутність у 

судовому процесі і розпорядитися, щоб справа продовжувалась аж до винесення 

остаточної судової ухвали і її виконання.  

9.6 В іншому разі відповідач може взяти активну або пасивну участь у процесі. Активна участь 

передбачає можливість надавати власні свідчення або представити власні документи або 

свідків; пасивна участь означає, що відповідач лише отримуватиме акти процесу і в кінці 

отримає звістку про прийняте рішення церковного суду. 

9.7 Як позивач, так і відповідач можуть вільно вибирати свідків, проте список свідків має бути 

затверджений суддею. Суду слід подати їх імена і місце проживання. (Пор. ККП кан. 1552, 

§ 1). 

9.8 Необхідно вибирати тих свідків, які володіють інформацією, що відноситься до теми 

розгляду. Кількість свідків повинна бути в рамках розумного (в більшості випадків не 

більше 6-7, тобто 4-3 – кожної сторони), щоб не уповільнювати і не ускладнювати 

проведення розгляду (Пор. ККП кан. 1553). Свідками можуть бути і найчастіше бувають 

рідні та друзі. 

9.9 Щодо опитування свідків, то вони мусять говорити лише правду відповідаючи на 

поставлені їм запитання (Пор. ККП кан. 1548 § 1).  

9.10 До послуг експертів слід прибігати всякий раз, коли, згідно з розпорядженням права або 

судді, їх дослідження і думка, основана на здобутках мистецтва або науки, потрібна для 

підтвердження якого-небудь факту або для встановлення дійсної природи якого-небудь 

предмету (Пор. ККП кан. 1574).  
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10. Публікація актів 
10.1 Після закінчення часу відведеного для збору доказів суддя видає декрет публікації актів. 

Отримавши докази, суддя під загрозою недійсності повинен за допомогою декрету 

дозволити сторонам і адвокатам ознайомитися в канцелярії суду з їм ще не відомими 

актами.  

10.2 Для поповнення доказів сторони можуть представити судді інші документи, тобто після 

видання декрету про публікацію актів кожна із сторін може чекати остаточного вирішення 

колегії суддів, або надати для суду, в перебігу терміну відведеного для цієї дії в документі, 

прохання про продовження часу збирання доказів і вказати на причини затримки надання 

цих доказів. Однією з таких причин може бути реакція на ознайомлення з раніше 

невідомими документами (наприклад, свідчення іншої сторони або свідків). Якщо в 

перебігу відведеного терміну сторони не представлять обмовки або заперечення, ця фаза 

процесу закінчується і сторони чекають вирішення суду. 

 

11. Вирок  
11.1 Після повного вивчення всіх матеріалів, Суддя або Колегія суддів виносить вирок, який 

публікується у вигляді декрету. В ньому чітко позначається висновок і аргументація, на 

підставі якої було прийнято це рішення. Зацікавленим сторонам висилаються лише копія 

судового рішення, а з аргументацією вони можуть ознайомиться лише в резиденції суду 

або курії. 

11.2 Вирок може бути позитивний або негативний. Позитивний вирок означає, що шлюб був 

визнаний недійсним. Негативний вирок означає, що недійсність шлюбу не була 

встановлена через обґрунтовані сумніви, і тому, подружжя продовжує тривати в очах 

Церкви. 

 

12. Апеляція або примусова перевірка 
12.1 Рішення в першій інстанції, тобто перше судове рішення, матиме остаточну правову силу 

у випадку, якщо одна зі сторін чи захисник подружнього зв’язку не подадуть апеляцію до 

Єпископського суду другої інстанції. (Пор. ККП. кан. 1682). 

12.2 У випадку подання апеляції, беручи до уваги важливість даної матерії і унеможливлюючи 

компрометації нерозривності таїнства подружжя, перше позитивне рішення суду має бути 

підтверджене рішенням другої інстанції, яка зробить свій висновок на підставі доказів 

зібраних впродовж процесу в першій інстанції. 

12.3 Для цього є 15 днів щоб повідомити суддю який видав вирок, про апеляцію однією зі сторін 

або захисником подружнього зв’язку (Пор. ККП. кан. 1630).  

12.4 На розгляд Суду другої інстанції справа має надійти протягом 30 днів (Пор. ККП. кан. 

1633). 

12.5 У разі апеляції до вищої інстанції, новий склад з трьох суддів, може або затвердити перший 

вирок або відправити справу на додатковий процес збирання інформації, і тоді розгляд 

справи в другій інстанції проходитиме за тією ж схемою, що і в першій інстанції (за 

звичайним процесом). Рішення після завершення такого процесу може бути також, 

позитивним або негативним. 
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12.6 Якщо рішення в другій інстанції буде позитивним, як і в першій інстанції, тоді воно 

передається зацікавленим сторонам разом з дозволом укласти подружній зв’язок в Церкві. 

 
13. Скорочений процес  
13.1 У скорченому процесі належить видавати вирок лише правлячому єпископу. 

13.2 Скорочений процес може відбутись лише у наступних випадках: 

13.2.1 Позовна заява була внесена до суду за згодою обох сторін подружжя, або одним з них 

за допомогою іншого;  

13.2.2 Наведені обставини які щодо фактів або осіб, підтверджені зізнаннями або 

документами, які не вимагають докладнішого проведення розслідування або 

доходження, а також у звичайний спосіб вказують на недійсність.  

13.2.3 З’явилась одна з посеред наступних обставин (Пор. ККП/MIDI кан 1676 §):  

- відсутність віри у однієї зі сторін подружжя, що вказує на симуляцію подружньої згоди 

або на помилку зумовлюючу вільність;  

- короткий час спільного співжиття; 

 - заподіяний аборт з метою уникнення потомства;  

- продовження відносин на стороні на час укладення шлюбу або відразу після шлюбу;  

- спеціальне укриття безплідності, тяжкої інфекційної хвороби, потомства з 

попереднього подружнього зв’язку або позбавлення вільності;  

- укладення подружжя з причини абсолютно протилежної для подружнього життя або 

виникаюче з неочікуваної вагітності жінки;  

- застосування фізичної сили щоб здобути подружню згоду;  

- відсутність здорового глузду підтверджений медичною документацією. 

13.3 Позовна заява повинна містити:  

коротке представлення, у цілості і ясно усіх фактів, на яких основується прохання;  

вказати доводи, які відразу могли б бути зібраними суддею;  

містити у додатку документи, на котрих основується прохання. 

13.4 Подана до церковного суду позовна заява може бути прийнята або не прийнята судовим 

вікарієм після перевірки наявності всіх необхідних елементів і достатності викладених 

фактів для збудження судового процесу про дослідження на предмет дійсності шлюбу. 

(Пор. ККП, кан. 1505 §1 та кан. 1676/1362 § 1) 

13.4.1 Якщо позовна заява була відхилена унаслідок вад, які можна виправити, то позивач 

може знову подати тому ж судді нову заяву, складену належним чином. (Пор. ККП, кан. 

1505 § 3). 

13.4.2 Сторона завжди має повне право протягом 10 корисних (робочих) днів подати 

обґрунтоване оскарження проти відхилення позовної заяви або до апеляційного суду, 

або до колегії судів, якщо заява була відхилена її головою. 

13.4.3 Має бути повідомлено і вислухано захисника подружнього зв’язку  

13.4.4 Якщо заява не є спільною, суддя надішле запит до відповідача, щодо узгодження 

предмету судової тяжби, який матиме 15 днів на відповідь, хоча за розсудом судового 

вікарія запит може надсилатися повторно. (пор. ККП кан 1362 § 2);  

13.4.2 Після визначенням формули судової тяжби та рішення про форму процесу. 
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13.4.2.1 Установлюється два асесори (судові помічники) та інструктор (Пор. ККП. кан 1685 

);  

13.4.2.2 На допит викликаються: сторони, свідки, кваліфікований спеціаліст, адвокати, 

захисник подружнього зв’язку, потягом тридцяти днів;  

13.4.2.3 Інформується, що сторони та захисник не пізніше ніж три дні можуть подати 

запитання для прослуховування;  

13.4.2.4  Проводиться інструктором справи довільне засідання, опісля котрого інструктор 

призначає 15 днів на захист для сторін та для того щоб почути думку захисника 

подружнього зв’язку;  

13.4.2.5 Після цього акти справи передаються єпископу, який після консультації з 

інструктором і асесорами видає вирок (кляузолю);  

13.4.2.6 Після приготування вироку та доказів, надається 30 днів для повідомлення сторін 

та захисника подружнього зв’язку; про спосіб повідомлення вирішує єпископ або 

направляє справу для перегляду звичайною формою процесу. (Пор. ККП кан. 1687).  

 

14 Документальний процес 
14.1 У випадку документального процесу, тобто основаного лише на документах, після 

установлення судді та установлення предмету спору, відбувається зізнання сторін, після 

чого видається вирок з поясненнями, який мають бути повідомленими сторони та захисник 

подружнього зв’язку протягом 30 днів (Пор. ККП. кан. 1688); 

 

15 Скарга про недійсний вирок 
15.1 У випадку незадоволеного вироку зі звичайного процесу надсилається скарга до суду 

другої інстанції (митрополичий суд) або іншого обраного Єпископського суду (Пор. ККП 

кан. 1680). 

15.1.1  Якщо приймається скарга: відбувається нова інструкція справи, викликаються сторони, 

свідків, кваліфікованого спеціаліста, надається можливість доєднати нові причини 

недійсності, яка закінчується публікацією актів про що повідомляється захисника 

подружнього зв’язку, опісля чого закривається судове проводження вислухавши захисні 

доводи сторін, потім видається вирок, про що повідомляється сторони та захисника 

подружнього зв’язку;  

15.1.2 Якщо скарга відхиляється, то видається декрет підтверджуючий відхилення справи, про 

що повідомляється сторони.  

15.2 У випадку скороченого процесу, скаргу приймає Митрополичий суд або найстарша 

дієцезія з митрополії, яка може відразу бути відхилена декретом, про що повідомляється 

сторони протягом місяця, або може бути прийнята, тоді переходиться до звичайної форми 

процесу у апеляційній інстанції. (Пор. ККП кан. 1687 § 3).  

15.3 У випадку документального процесу у митрополичому суді  відбувається слухання сторін 

та захисника подружнього зв’язку, після чого затверджується вирок про що 

повідомляється сторони, або справа передається до звичайної форми процесу до суду 

першої інстанції. (Пор. ККП кан. 1690). 
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16. Документи якими закінчується процес і якими засвідчується вільний стан, що надає 
змогу укласти подружній зв’язок 
 

16.1 Після оприлюднення вироку стверджуючого недійсність подружнього зв’язку сторони що 

брали участь у процесі і захисник подружнього зв’язку отримують: текст вироку з 
доказами та повідомлення з наставленням про неправомочність вироку і можливість 
апеляції. 

16.2 Зі збігом терміну передбаченого для апеляції суд видає виконавчий декрет з вироком та 

висилає його сторонам.  

16.3 Коли шлюб визнано недійсним із подальшим затвердженням в Апеляційному Суді, і якщо 

не має ніяких доданих заборон (клаузула), то місцевий священик чи настоятель (парох) 

може розпочати звичайну процедуру підготовки до шлюбу в Католицькій Церкві. Для 

цього Суд надсилає копію виконавчого декрету з інформацією, що надає нареченому 

дозвіл на новий подружній зв’язок. 

16.4 Якщо шлюб визнаний недійсним через специфічну причину, то другий шлюб не може бути 

дозволений до того часу поки не буде доведено, що причина яка спричинила недійсність 

попереднього подружжя є усунена.  

16.5 Треба взяти до уваги, що право на повторний шлюб в Католицькій Церкві не може бути 

гарантоване, аж поки не завершиться процес та офіційне слухання справи. До того часу 

ніяких планів щодо майбутнього шлюбу не повинно робитися. Єпископський суд не може 

бути відповідальним за арбітражні обіцянки чи гарантії зроблені будь-яким священиком, 

монахом або мирянином.  

 

17. Тривалість та оплата процесу 
17.1 У звичайних обставинах тривалість розгляду однієї справи не мусить перевищувати 

одного року, хіба що, справа піде ще до другої інстанції, тоді це повинно зайняти півтора 

роки. Інколи справа розглядається довше з огляду на малу кількість працівників суду, або 

недостатню активність сторін у процесі.  

17.2 Робота церковного суду пов'язана також з матеріальними витратами, тому зацікавлені у 

розгляді їхнього позову мусять бути готовими компенсувати матеріальні витрати та працю 

суду. 

 

18. Декларація про визнання недійсності шлюбу та питання законності дітей 
18.1 В Україні, на відміну від деяких європейських країн, церковне визнання недійсності 

подружжя не має цивільних наслідків. Визнання недійсності в жодному випадку не 

впливає на легітимність дітей. Воно не може бути використане для вияснення сумнівів 

щодо батьківства. Визнання недійсності, не може бути використане для впливу на 

цивільний суд, для встановлення чи зміни термінів цивільного розлучення, опіки над 

дітьми, утримання та майнового врегулювання.  

18.2 Діти, народжені у батьків, подружній зв’язок яких згодом був визнаний дефектним, є 

невинними сторонами цієї ситуації. Церковне законодавство завжди захищає легітимність 

дітей, тому що вони були народжені в шлюбному зв’язку, що вважався дійсним. 
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19.  Сепарація подружжя 
19.1 «Існують ситуації, при яких спільне мешкання подружжя стає практично неможливим з 

причин: не пробачення подружньої зради; один з подружжя становить поважну загрозу для 

душі або тіла для іншого або для їхнього потомства, або якимось іншим чином створює 

неможливість спільного співжиття. У таких випадках Церква допускає фізичне розлучення 

подружжя і припинення спільного мешкання. Подружжя не перестає бути чоловіком і 

дружиною перед Богом, вони не вільні укладати новий подружній зв’язок. У подібній 

важкій ситуації кращим рішенням є - якщо це можливо - примирення. Християнська 

спільнота покликана допомагати цим людям по-християнськи переносити своє положення, 

у вірності шлюбним узам, які залишаються нерозривними» (ККЦ 1648).  

19.2 Прохання про сепарацію подружжя може бути подане разом з проханням про визнання 

шлюбу недійсним або ж окремо від нього. Ця сепарація подружжя не дає можливості 

укласти новий шлюб. Суть цього документа полягає в тому, що на підставі дій однієї або 

обидвох сторін шлюб вже не може існувати, і тому, Церква на прохання однієї із сторін, 

визнає фактичне положення і звільняє, в моральному і канонічному сенсі, від деяких 

обов'язків, виникаючих з таїнства подружжя. Іншими словами, навіть після цивільного 

розлучення, подружжя має подружній обов’язок піклуватися один про одного, поважати і 

любити один одного через дану обіцянку. Невиконання цього обов’язку є гріхом. Один з 

подружжя, теоретично може навіть оскаржити в церковному суді той факт, що інша 

сторона не виконує своїх подружніх обов'язків. 

19.3 Для здобуття акту сепарації подружжя, одна сторона шлюбу повинна подати позовну заяву 

подібну до тієї, що і при проханні досліджувати шлюб на питання дійсності. З опису 

ситуації в цій позовній заяві, має бути явним, що основну провину за неспроможність 

шлюбу несе інша сторона. Це і є причиною, чому Церква прагне захистити постраждалого 

чоловіка.  

19.4 Прохання про сепарацію розглядається суддею дуже швидко і рішення видається 

одиничним декретом.  

 

20. Цивільне розлучення і новий цивільний шлюб 
20.1 «У наш час багаточисельні католики в безлічі країн вдаються до розлучення за цивільним 

правом і укладають нові цивільні подружжя. З вірності слову Ісуса Христа - "Хто 

розлучиться з дружиною своєю і одружується з іншою, чинить перелюб; і якщо дружина 

розлучиться з чоловіком своїм і вийде заміж за іншого, чинить перелюб" (Мк 10, 11 і 12), 

Церква стоїть на тому, що вона не може визнати дійсним новий зв’язок, якщо таким був 

перший. Якщо розлучені вступають в новий цивільний шлюб, вони опиняються в 

положенні, що об'єктивно перечить Божому Закону. У такому разі вони не можуть бути 

допущені до Таїнств до тих пір, поки це положення має місце. З тієї ж причини вони не 

можуть виконувати деяких церковних обов'язків. Примирення через таїнство Покаяння 

може бути дане лише тим, хто розкаюється в порушенні знамення союзу і вірності Христу 

і зобов'язався жити в абсолютній цнотливості» (ККЦ, 1649).  

20.2 «По відношенню до тих християн, які живуть в подібній ситуації, але частенько 
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залишаються віруючими і хочуть виховувати у вірі своїх дітей, священики і спільнота 

повинні проявляти особливу уважну турботу, щоб вони не відчували себе відокремленими 

від Церкви, в житті якої вони, будучи хрещеними, можуть і повинні брати участь» (ККЦ, 

1650).  

20.3 «Потрібно закликати їх слухати Слово Боже й запрошувати їх брати участь у Святій Месі, 

бути старанними в молитві, робити свій внесок до справ милосердя і діяльності спільноти 

на користь [соціальної] справедливості, виховувати своїх дітей в християнській вірі, 

укріплювати дух покаяння і здійснювати відповідні справи, щоб таким чином день за днем 

просити у Бога благодать» (ККЦ, 1651).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


