
КОЛИ ПОТРІБНО СКОНТАКТУВАТИСЯ З ТРИБУНАЛОМ? 
 

Сконтактуватися з Трибуналом потрібно у випадку, 
коли одна або обидві сторони змінили адресу чи 
номери телефонів; якщо з’явилися нові дані, які 
підтримують заяву, чи коли у справі з’явилися нові 
свідки. 
 
КОЛИ НЕ ТРЕБА КОНТАКТУВАТИ З ТРИБУНАЛОМ? 
 

Сторони проситься не дзвонити з питаннями про 
просування.  Питання про “статус” справи скоріше 
уповільнює цілий процес, ніж прискорює його тому 
що працівник суду мусить брати додатковий час, щоб 
відповісти на такий запит. Трибунал старається 
якнайшвидше розглянути заяву. Час-від-часу сторони 
отримуватимуть листа зінформацією про актуальний 
стан процесу. 
 
ЯКА ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИТРИБУНАЛУ? 
 

Подружній трибунал утримується на гроші вірних 
Архиєпархії більшість з яких ніколи не скористується з 
його послуг. Для того,  щоб знизити витрати на 
утримання суду, стандартна оплата за послуги в 2007 
році становила $300. Відповідальним за оплату є 
Позивач. Спосіб оплати за послуги може різнитися в 
залежності від спроможностей особи. Позивач може 
вибрати або заплатити всю суму при поданні справи, 
або зробити $50 депозит при подачі петиції, після 
чого він може сплачувати періодично. В справах, де 
необхідна допомога психолога, потрібно, щоб особа, 
яка його потребує консультування погодилася 
оплатити такі послуги. 
 

Проте, візьміть до уваги, що якщо з якихось причин 
особа не може заплатити всю сумму або частку, 
просте подання до Трибуналу може гарантувати 
зниження суми за послугу або навіть безоплатне 
проходження процесу. В жодних випадках фінансові 
проблеми не повинні перешкоджати особі 
реалізовувати її права на справедливе церковне 
слухання. Фінансова спроможність ні в якому разі не 
впливає на проходження чи результат справи.  
 
ЯКЩО ВИМАЄТЕ ДОДАТКОВІ ЗАПИТАННЯ:  
МИ ПРОПОНУЄМО СКОНТАКТУВАТИСЯ З ОФІСОМ 
ТРИБУНАЛУ І ПОГОВОРИТИ ЗІ СПЕЦІАЛІСТОМ. 
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ЦЕРКВА ТА ШЛЮБ 

 

Католицька Церква навчає, що подружній союз є 
заснований Творцем і наділений його законами, 
завдяки якому чоловік іжінка за невідкличною 
особистою згодою утворюють взаємну спільність усього 
життя, за своєї природою призначається для добра 
супругів та народження і виховання дітей. Тому 
подружжя - це є значно більше, ніж легальний контракт; 
це є священний союз, в якому чоловік та жінка повністю 
посвячують себе для добра один одного.  Згідно з цим, 
Католицька Церква поважає узи цих подруж,  
незалежно від релігійних переконань осіб.   
 

Церква також навчає згідно зі Св’ятим Письмом, як 
ізгідно зі перевіреною часом традицією, яка тягнеться 
аж до сьогодення, що коли охрещенний чоловік та 
жінка вступають у правосильне подружжя, тоді вона 
також є Святою Тайною. Окрім надзвичайних випадків, 
Таїнственне Подружжя не може бути розірване. 
 
ЯК ТОДІ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕДІЙСНОСТІ 
ПОДРУЖЖЯМОЖЛИВЕ? 
 

Люди рідко вступають в Подружжя з наміром 
розлучитися.  Скоріше вони виявляють, що життя 
пережите в подружжі суттєво відрізняється від того, як 
вони собі цього уявляли. Коли конфлікт є серйозний або 
його не можливо залагодити, пара розходиться.  Є 
багато пояснень чому в шлюбі може бракувати одного 
або більше основних елементів канонічно дійсного 
шлюбу. 
 

 Для католиків, форма вінчання мусить 
приписуватися законом Католицької Церкви. 

 Кожна зі сторін мусить бути вільна від будь-яких 
перешкод для шлюбу. 

 Кожна з сторін мусить адекватно розуміти основні 
обов’язки подружжя і мати психологіччну волю та 
спроможність прийняти ці обов’язки. 
 

Церковна процедура визнання недійсності подружжя не 
зосереджується лише на факті правосильності 
подружжя або того,  що пара розлучилася. Суд запитує: 
“Яка була якість цих відносин?”  Якщо реальний досвід 
подружжя був такий незрілий, що навіть не відповідав 
обіцянкам даним під час шлюбу, і це все було чітко 
доведено Трибуналові, Церква видає церковну 
декларацію про визнання недісності подружжя. 

Церква визнає повноваження цивільного суду 
розривати легальний контракт подружжя, розділяти 
загальне майно та призначати аліменти на дітей. 
Шлюбні обітниці, за їхньою абсолютною природою, 
не можуть бути зламані ніякою цивільною владою і, 
строго кажучи, належать до компетенції Церкви. 
 
ЯК ТРИБУНАЛ ВИЗНАЧАЄ, ЩО ПОДРУЖЖЯ Є НЕДІЙСНЕ? 
 

Трибунал керується вказівками Євангельського 
вчення Ісуса Христа та правом Католицької Церкви. 
Подружжя не є приватною справою. Воно визнається 
спільнотою. Воно легально існувало ще перед 
Церквою та державою. Для католиків шлюб у Церкві є 
уділенням Святої Тайни в присутності 
священнослужителя та Церкви. Тому Церковний 
закон вимагає чогось більшого, ніж слово особи яка 
просить Церковного уневажнення подружжя. 
Колишній чоловік / дружина має право брати участь у 
цьому процесі, і її / його співпраця завжди 
заохочується, так само як і співпраця інших свідків – 
осіб, що знали подружжя під час того як вони 
зустрічалися тажили у шлюбі.  Подружнізахисники та 
інші професіонали також можуть діяти як свідки, але 
якщо вони це робитимуть, то мусять мати дозвіл, 
підписаний особою, про яку вони дають інформацію. 
Свідки правдоподібно братимуть участь у процесі 
якщо вони були попереджені заздалегідь, так що 
сторона яка подає імена свідків повинна попередити 
їх, що вони будуть викликані Трибуналом.  Трибунал 
контактує зі свідками письмово, використовуючи 
запитник. В цьому Трибуналі свідчення всіх свідків є 
конфіденційними. 
 
ЯК ПОДАЄТЬСЯ ЗАЯВУ ПРО ВИЗНАННЯ ПОДРУЖЖЯ 
НЕВАЖНИМ? 
 

Вслід за цивільним розлученням, одна зі сторін може 
подати заяву про церковне визнання недійсності 
подружжя. Особа може сконтактуватися з 
священником або дияконом стосовно цієї заяви.  
Священник або диякон, користуючись запитником 
Трибуналу,  допоможе особі, яка прагне домогтися 
уневажнення подружжя зробити детальну оцінку 
подружжя від самого його початку. Ця оцінка повинна 
містити інформацію стосовно історії дошлюбних 
відносин подружжя так само як інформацію про 
особливості характеру сторін. Позивача проситься 
підписати позов з священником або дияконом, який 
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зазвичай, призначається діяти як Уповноважений 
представник сторони та представляти його/її інтереси 
та підтримувати позов.  Позивач робить та зберігає 
фотокопії усіх документів, поданих до Трибуналу, 
включно з відповідями на попереднє опитування за 
запитальником. Завірені копії про подружжя та 
розлучення, та деколи інші документи, що стосуються 
справи і які додаються до позову. Якщо це створює 
якусь проблему, тоді Уповноважена довірена особа 
повинна повідомити Трибунал, і працівник суду 
надасть необхідну допомогу. 
 
ЯКИЙ ПЕРШИЙ КРОК ПІСЛЯ ТОГО ЯК ПЕТИЦІЯ ПОДАНА 
ДО ТРИБУНАЛУ? 
 

Кожний надісланий позов проходить попередню 
оцінку.  Згідно з Церковним правом Трибунал 
Філадельфійської Архиєпархії може розглядати тільки 
ті справи, які відповідають одній з цих умов:  

1. якщо шлюб був укладений в межах території 
Філадельфійської Архиєпархії; 

2. . якщо колишні чоловік/жінка позивача на даний 
час живе в межах території Філадельфійської 
Архиєпархії; 

3. якщо позивач живе в межах території 
Філадельфійської Архиєпархії та судовий вікарій 
Єпархії, де проживає інша сторона, дає свій 
письмовий дозвіл на розгляд справи; 

4. якщо більшість свідків, які мають свідчити, 
проживають в межах Філадельфійської 
Архиєпархії. 
 

Усі належні зусилля будуть спрямовані на те, щоб 
допомогти позивачеві, який просить уневажнення 
подружжя. Після того як належним чином визначено, 
що Трибунал у Філадельфії компетентний щоб 
прийняти позов про уневажнення робиться 
припущення чи існують підстави для уневажнення, та 
чи ці підстави можуть бути підтверджені 
відповідними доказами.  
 

Якщо підстав для уневажнення не існує, або якщо 
немає достатньо надії, що пред’явлені підстави 
можуть бути доведені,  позов не приймається. 
Позивач повідомляється про це безпосередньо, або 
через Уповноваженого, з обгрунтуванням відхилення 
позову. 
 

Якщо є якісь підстави та надія на докази, процес 
продовжується з зібранням інформації з різних джерел, 
як описано вище. 
 
ЯК НА РАХУНОК КОЛИШНЬОГО ЧОЛОВІКА/ДРУЖИНИ? 
 

Як зазначено вище, церковне право визнає право 
колишнього чоловіка/дружини зробити заяву пов’язану 
з подружжям та також право представити будь-якого 
свідка, якого він/вона вибере. Тому Трибунал буде 
контактувати з колишнім чоловіком/дружиною і дасть 
йому/їй можливість відповісти. Тому для Трибуналу є 
важливо мати теперішню повну адресу колишнього 
чоловіка чи дружини.  Якщо це неможливо, то Трибунал 
мусить мати його/її останню відому адресу та адресу й 
ім’я членів родини, з якими можливо сторона контактує. 
 

Таким чином, Трибунал сконтактується з колишнім 
чоловіком чи дружиною. Досвід Трибуналу показує, що 
в більшості випадків попередній чоловік чи дружина 
співпрацюють з процесом.  Колишньому 
чоловікові/дружині надається певний час для відповіді. 
 
ХТО РОЗГЛЯДАЄ ДАНУ ІНФОРМАЦІЮ? 
 

Весь матеріал пов’язаний з процесом визнання 
подружжя недійсним є конфеденційним, як того і 
вимагає Церковне право та поважає цивільне право. 
Тільки ті, хто мають право доступу до даної інформації, 
можуть прочитати її. Покази свідків не показують 
нікому. Колишній подруг має право відповісти на 
обвинувачення позивача, так само і позивач має право 
ознайомитися з показами, які подала інша сторона. Всі 
працівники Суду, включаючи службовий персонал, 
зв’язуються присягою дотримання конфіденційності 
інформації. 
 
ЧИ ВИМУСИТЕ ОСОБИСТО З’ЯВИТИСЯ ПЕРЕД 
ТРИБУНАЛОМ? 
 

Деколи позивача проситься з’явитися в Трибунал 
особисто.  Така зустріч є приватною, але Уповноважений 
позивача може супроводжувати його у Трибунал. Якщо 
колишній подруг має бажання приймати участь в цьому 
процесі, він/вона може подати письмову заяву стосовно 
подружжя або попросити про особисту зустріч, яка буде 
проведена в інший час від зустрічіз позивачем.  
 
КОЛИ ВИРОК ВИНЕСЕНО? 
 

Коли зібрано достатньо інформації для того, щоб 
прийняти петицію про визнання недійсності подружжя, 
член Трибунальної комісії призначається Захисником 
Вузла для того, щоб обстоювати правосильність 
подружжя і гарантувати права обох сторін та Церкви. 
Адвокатам обох сторін надається можливість вивчити 
наявні докази та висловити свої зауваження щодо 
справи. Для офіційного слухання справи призначається 
суддя, якому передається усі матеріали після чого він 
виносить своє рішення. Більш складні і важкі справи 
вирішує суд у складі трьох суддів. Сторони також 
можуть обрати собі склад суду з трьох суддів. 
 

Після повного вивчення всіх матеріалів, Суддя виносить 
вирок. Вирок може бути позитивний або негативний. 
Позитивний вирок означає, що шлюб був визнаний 
недійсним. Негативний вирок означає, що недійсність 
шлюбу не була встановлена через обгрунтовані сумніви; 
і тому, подружжя продовжує тривати в очах Церкви. 
 
АПЕЛЯЦІЯ АБО ПРИМУСОВА ПЕРЕВІРКА. 
 

Церковне право визнає право на апеляцію. Тому 
Позивач має право на апеляцію в разі негативного 
рішення. Більше того,  Відповідач, і так само Захисник 
Вузла, мають право на апеляцію в разі позитивного 
рішення. Коли така апеляція подана, то справа 
передається на розгляд до РимоєКатолицької 
Філадельфійської Архидієцезії. 
 

Навіть коли особиста апеляція не подається, церковне 
право вимагає оскарження. Це означає, що усі справи 
про визнання недійсності подружжя мусять проходити 
додаткову процедуру в процесі. Кожне рішення про 
визнання недійсності подружжя мусить бути перевірене 
Апеляційним Судом/Трибуналом. Новий склад з трьох 
суддів може або затвердити перший вирок або 
відправити справу на додатковий процес збирання 
інформації. Їхнє рішення після завершення такого 
процесу може бути позитивним або негативним. 
 
ЧИ В КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ ДОЗВОЛЕНО НОВЕ ПОДРУЖЖЯ 
ПІСЛЯ ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНОСТІ ПЕРШОГО? 
 

Коли шлюб визнано недійсним із подальшим 
затвердженням в Апеляційному Суді/Трибуналі, і якщо 
не має ніяких доданих заборон, то місцевий священик 
чи парох може розпочати звичайну процедуру 
підготовки до шлюбу вКатолицькій Церкві.  

Якщо шлюб визнаний недійсним через специфічну 
причину,  то другий шлюб не може бути дозволений 
до того часу поки не буде доказано, що причина яка 
спричинила недійсність попереднього подружжя є 
усунена.  
 

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.  Трибунал не може бути 
відповідальним за арбітражні обіцянки чи 
гарантіїзроблені будь-яким священиком, монахом 
або мирянином. 
 
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНОСТІ ШЛЮБУ ТА 
ПИТАННЯ ЛЕГІТИМНОСТІ ДІТЕЙ. 
 

Як уже згадувалося в Сполучених Штатах, 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.  
 

Діти, народжені у пари шлюбний зв’язок якої 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. 
 
ЯК ДОВГО ТРИВАЄ ПРОЦЕС? 
 

Тривалість процесу неможливо передбачити, через 
багато змінних факторів. Немає двох однакових 
справ. Одна справа може бути завершена за кілька 
місяців. Інша справа може тривати рік або й більше. 
Назагал, справи завершуються впродовж одного 
року. Але це не гарантовано. Не можна 
встановлювати дату повторного подружжя, перед тим 
як позитивне рішення ухвалено і прийнято.  Трибунал 
розглядає кожну справу якнайефективніше. 
 


