
ЧИ Є ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ 
ТРИБУНАЛУ? 
 
Подружній трибунал утримується на 
гроші вірних Архиєпархії. Для того, щоб 
знизити витрати на утримання суду, 
стандартна оплата за послуги в даний 
час становить $250. Відповідальним за 
оплату є Позивач. Незалежно від 
винесеного позитивного чи негативно 
рішення Суду, Позивач повинен 
оплатити за процес, проте, результат за 
поданою заявою ні в якій мірі не 
пов’язаний зі спроможністю чи 
неспроможністю Позивача заплатити 
пропоновану суму. Якщо Відповідач 
вирішить подати апеляцію на 
винесений позитивний Судовий вирок, 
він бере на себе обов’язок оплати 
подальших витрат. 
 
ЯКЩО ВИМАЄТЕ ДОДАТКОВІ 
ЗАПИТАННЯ: 
 
Ми пропонуємо сконтактуватися з 
Офісом Трибуналу і поговорити зі 
спеціалістом. Або, Ви можете 
поговорити з Католицьким священиком 
в найближчій Католицькій парафії. 
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ВСТУП 
 
Ваш колишній подруг подав до цього 
церковного трибуналу позовну скаргу про 
церковне визнання недійсності вашого 
шлюбу. Досвід показав, що інша сторона (у 
цьому випадку - Ви) часто має багато 
запитань відносно процесу та своїх прав під 
час цієї судової процедури. Ми 
сподіваємося, що ця брошура роз’яснить 
деякі з цих проблем. 
 
ЦЕРКОВНИЙ ПОГЛЯД НА ПОДРУЖЖЯ: 
 
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 то, подружжя - це є значно 
більше, ніж легальний контракт; це є 
священний зв’язок, в якому чоловік та 
жінка повністю посвячують себе для добра 
один одного. В подальшому, ні число 
разом прожитих років, ні кількість 
народжених дітей у шлюбі, самі по собі, не 
роблять їхнє Подружжя важним. 
 
ЧИМОЖЛИВЕ ВИЗНАННЯ ПОДРУЖЖЯ 
НЕДІЙСНИМ? 
 
Люди рідко вступають в Подружжя з 
наміром розлучитися. Навпаки вони 
виявляють, що життя поза подружжям 
суттєво відрізняється від того, як вони собі 
це уявляли. Коли пара одружується, кожна 

зі сторін мусить адекватно розуміти 
невід’ємні обов’язки в подружжі і бути 
достатньо зрілою, щоб взяти на себе ці 
обов’язки. Якщо досвід життя 
Подружжя був неповноцінним на 
стільки, що не відповідав тим 
зобов’язанням, які були взяті в день 
весілля і це було чітко доведено суду, 
тоді Церква проголошує таке Подружжя 
недійсним. Церковна Декларація про 
визнання недійсності Подружжя не має 
жодних цивільних наслідків. 
 
УЧАСНИКИ ДАНОГО ПРОЦЕСУ: 
 
ПОЗИВАЧ: Особа, яка подала позовну 
скаргу до Церковного Суду з проханням 
визнання недійсності її церковного 
шлюбу. У цьому випадку, ваша 
дружина/чоловік є Позивачем.  
 
ВІДПОВІДАЧ: Це термін, який означує 
іншу сторону в процесі визнання 
подружжя недійсним. Вцьому випадку, 
ви є Відповідачем.  
 
СВІДКИ: Позивачем подаються імена 
свідків – які здатні подати своє власне 
розуміння чому дане подружжя не 
здійснилося. Свідками часто бувають 
батьки, родичі та близькі друзі 
подругів. Зі свідками контактується 
листовно, і проситься відповісти на 
питання анкети, щодо важливих 
складових фактів, які повинні бути 
присутні у кожному подружньогожиття 
сторін.  
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ЕКСПЕРТИ: Захисники (адвокати) чи інші 
професіонали, які консультують одну 
або обидві сторони подружжя. 
Захисник і професіонал не зобов’язані 
представляти звіти без дозволу на 
пред’явлення інформації підписаного 
зацікавленою стороною. Звіт 
професіонала є конфіденційним.   
 
УПОВНОВАЖЕНІ: Це священики, які є 
представниками як Позивача,  так і 
Відповідача перед Трибуналом. Ви 
можете обрати священика на ваш 
вибір, або того, хто буде вам 
запропонований. 
 
ВАШІ ПРАВА ЯК ВІДПОВІДАЧА: 
 
Церковне право визнає ваше право 
робити заяви стосовно вашого 
подружжя і ваше право представляти 
свідків. Вам дається розважливий час 
на відповідь. Ви можете робити свої 
заяви або відповідаючи на запитання 
анкети, або з’явитися до Суду для 
особистої дачі свідчень. 
 
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 (це сторони, їх 
уповноважені, та працівники суду). Ви 
маєте право відповісти на 

обвинувачення вашого подруга, так само як 
він/вона мають право ознайомитися з 
показами, які ви подали на стадії 
дослідження цієї справи. Всі працівники 
Суду, включно з службовим персоналом, 
дають клятву дотримуватися 
конфіденційності інформації. 
 
КОЛИ ВИРОК ВИНЕСЕНО? 
 
Коли фаза збору інформації про визнання 
недійсності подружжя завершена, 
повідомляється сторони і їхніх 
уповноважених, їм надається два тижні для 
ознайомлення зі свідченнями подання 
додаткових фактів і зауважень стосовно 
справи. Після цього справа передається 
Захисникові Вузла, який зобов’язаний 
відстоювати правосильність подружжя і 
гарантувати права обох сторін і Церкви.  
Суддя, якому передається справу, ухвалює 
рішення, тільки після повного вивчення усіх 
матеріалів. Більш складні і важкі справи 
вирішує суд у складі трьох суддів. Сторони 
також, можуть обрати собі склад суду з 
трьох суддів.  
 
Вирок може бути позитивний або 
негативний. Позитивний вирок означає, що 
шлюб був визнаний недійсним. Негативний 
вирок означає, що недійсність шлюбу не 
була встановлена; і тому, шлюб продовжує 
тривати в очах Церкви. 
 
АПЕЛЯЦІЇ: 
 
Церковне законодавство визнає право на 
апеляцію. Позивач має право на апеляцію в 

разі негативного рішення. Ви, як 
Відповідач, і так само Захисник Вузла, 
маєте право на апеляцію в разі 
позитивного рішення. Всі апеляції 
розглядаються Апеляційним Судом 
Філадельфійської Архиєпархії. Третій 
(наступний) ступінь подачі апеляції після 
вироку Апеляційного Суду/Трибуналу 
Філадельфійської Архиєпархії може бути 
розглянутий Римським Апостольським 
Трибуналом - “Roman Rota”. (Римської 
Роти). 
 
Навіть коли особиста апеляція не 
подається, церковне право, завжди 
вимагає, щоб кожен вирок про визнання 
недійсності подружжя винесений 
Трибуналом, був розглянутий Апеляційним 
Судом/Трибуналом. Новий склад з трьох 
суддів може або затвердити перший 
(попередній) вирок або відправити справу 
на додатковий процес збирання 
інформації, після чого виноситься другий 
вирок. 
 
ЧИ В КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ ДОЗВОЛЕНО 
НОВЕ ПОДРУЖЖЯ ПІСЛЯ УНЕВАЖНЕННЯ 
ПЕРШОГО? 
 
Коли шлюб визнано недійсним та 
Апеляційним Судом/Трибуналом вирок 
Суду/Трибуналу підтверджено, і якщо не 
має ніяких заборон пов’язаних з цим, 
місцевий священик чи парох може 
розпочати звичайну процедуру підготовки 
до шлюбу в Католицькій Церкві. В жодному 
разі, ніякого планування майбутнього 
подружжя, не можна робити, поки не буде 

підтверджене рішення про недійсність 
подружжя. 
 
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВИЗНАННЯ 
НЕДІЙСНОСТІ ШЛЮБУ ТА ПИТАННЯ 
ЛЕГІТИМНОСТІ ДІТЕЙ. 
 
Як було згадано вище в Сполучених 
Штатах, церковне визнання недійсності 
подружжя не має цивільних наслідків. 
Визнання недійсності в жодному 
випадку не впливає на легітимність 
дітей.  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. Церковне 
законодавство завжди захищає 
легітимність дітей, тому що вони були 
народжені в шлюбі, що вважався 
дійсним. 
 
ЯК ДОВГО ТРИВАЄ ПРОЦЕС ВИЗНАННЯ 
НЕВАЖНОСТІ ПОДРУЖЖЯ? 
 
Тривалість процесу не можливо 
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 впродовжодного 
року. 
 
 
 
 


