
A házassági életszövetség lényege a teljes elkötele-
ződés és a felek java, az élet-és szeretetközösség bol-
dog, kiegyensúlyozott, arányos megélése és a gyer-
mek vállalása. Mégis, nem ritka eset sajnos, hogy 
a házasság tönkremegy, és a házastársak már nem 
bírják viselni a kialakult konfliktusokat. Hisszük, hogy 
mindig van lehetőség, külső szakmai támogatás és 
Isten segítsége, amely minden kudarcnál erősebb. 
Az ember ezt a segítséget néha későn, vagy egyál-
talán nem fedezi fel. Egyházunk ilyenkor sem adja 
fel tagjainak vigasztalását, kísérését: mellettük áll 
mint közösség és segít abban is, hogy rendezhessék 
a múlt visszás kérdéseit. Javasoljuk, hogy keresse fel 
lelkipásztorát, aki készséggel áll rendelkezésre az őt 
segítő családterapeutával együtt. 
 A múlt feltárásánál felmerülhetnek olyan té-
nyek, amelyek azt bizonyíthatják, hogy a felek vagy a 
felek egyike nem volt képes a házasságkötés pillana-
tában az érvényes beleegyezésre, ami miatt valójá-
ban nem is volt érvényes a házasság. Ekkor érdemes 
a lelkipásztor segítségével egy úgynevezett házassá-
gi semmítő eljárást kezdeményezni. Az alábbiakban 
erről adunk rövid tájékoztatást.

Hogyan kezdődik az eljárás?

Miután a lelkipásztorral átbeszélték házasságuk 
történetét, és megbizonyosodtak arról, hogy a kap-
csolat már nem menthető meg, sőt felmerült az ér-
vénytelenség gyanúja, a házasságuk érvényességét 
vitató hívők kéréssel fordulhatnak főpásztorukhoz, 
amelyet egy úgynevezett keresetlevélben terjeszt-
hetnek elő.

Hogyan néz ki a keresetlevél? 

A keresetlevélben le kell írni a felek kapcsolatának 
történetét a megismerkedéstől a házasságig, majd 
a házasságkötéstől a polgári válásig. A házasságtör-
ténet után ki kell térni az életközösség végéhez ve-
zető problémákra. Meg kell jelölni az érvénytelen-
ség gyanújának okát. Ezután meg kell nevezni egy 
tanút, aki alá tudja támasztani a keresetlevélben 
leírtakat és hajlandó a felperessel (a keresetlevél 
benyújtójával) együtt megjelenni egy kihallgatá-
son. A keresetlevél összeállításában kérje lelkipász-

tora segítségét! A keresetlevelet a megfelelő egy-
házi bírósághoz kell benyújtani.

Mi kell még a keresetlevélhez?  
Mik a mellékletei?

A keresetlevélen kívül szükségesek még a követke-
ző dokumentumok: 
•  mindkét fél keresztlevele (a keresztelés helyé-

nek plébániájáról kell kérni) 
•  házasságlevél (a házasságkötés plébániájáról 

kell kérni) 
•  a polgári válás ítéletének másolata 
•  maga a keresetlevél

Hova kell benyújtani a keresetlevelet? 
Ki az illetékes bíróság? 

A Pannonhalmi Területi Apátsággal együttműködő 
bíróság a Győri Egyházmegyei Bíróság (9021 Győr, 
Káptalandomb 5/b tel.: 06 20 550 70 17). Ezen az 
elérhetőségen a házasság érvényességének vizsgá-
latát kérő felperes előzetes telefonos egyeztetést 
követően elindíthatja a keresetét.

Mi történik ezután?

Miután a Bíróság elfogadta a keresetlevelet, a fel-
perest beidézi egy beszélgetésre. A beszélgetésen a 
konkrét ügyet illető kérdésekre kell válaszolni. Ezt kö-
vetően a feleknek az ítéletig nincs más tennivalójuk, 
ugyanis az ügy innét egy bírói tanácshoz kerül, akik 
– ha megalapozottnak tartják a keresetet – ítéletben 
hoznak döntést a házasság érvénytelenségéről.

Hogyan zárul az ügy?

Amennyiben a házasság érvénytelensége kinyilvá-
nul a bírók számára és az ítélet jogerőre emelkedik, 
a Bíróság kezdeményezi a kereszteltek anyaköny-
vében történő adatmódosítást és az új keresztle-
vél birtokában a felek szabad állapotúvá válnak és 
újabb, érvényes házasságot köthetnek.
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