
Platnosť sobášov vzhľadom na formu uzavretia manželstva 

 

Kto s kým     Uzavreté pred kým         Platnosť 

01. rímskokatolík a rímskokatolík      Pred rím. kat. farárom        PLATNÉ ! 

02. rímskokatolík a rímskokatolík      Pred Miestnym úradom (civilne) nie je možné udeliť dišpenz od formy  NEPLATNÉ ! 

03. rímskokatolík a gréckokatolík   Pred rím. kat. farárom        PLATNÉ ! 

04. rímskokatolík a gréckokatolík      Pred gr. kat. farárom         PLATNÉ ! 

05. rímskokatolík a gréckokatolík      Pred Miestnym úradom (civilne) nie je možné udeliť dišpenz od formy  NEPLATNÉ ! 

06. rím. kat. vystúpený z cirkvi 

      a nepokrstený     Pred Miestnym úradom (civilne)       PLATNÉ ! 

07. rím. kat. vystúpený z cirkvi 

      a gr. kat vystúpený z cirkvi   Pred Miestnym úradom (civilne) nie je možné udeliť dišpenz od formy  NEPLATNÉ ! 

08. rímskokatolík a pravoslávny   Pred rím. kat. farárom        PLATNÉ ! 

09. rímskokatolík a pravoslávny   Pred pravoslávnym farárom        PLATNÉ ! 

10. rímskokatolík a pravoslávny   Pred Miestnym úradom (civilne) nie je možné udeliť dišpenz od formy  NEPLATNÉ ! 

11. rímskokatolík a evanjelik    Pred rím. kat. farárom        PLATNÉ ! 

12. rímskokatolík a evanjelik    Pred evanjelickým farárom  bez dišpenzu od formy CIC 1983  NEPLATNÉ ! 

13. rímskokatolík a evanjelik    Pred Miestnym úradom (civilne) bez dišpenzu od formy CIC 1983  NEPLATNÉ ! 

14. rímskokatolík a kalvín    Pred rím. kat. farárom        PLATNÉ ! 

15. rímskokatolík a kalvín    Pred kalvínskym farárom  bez dišpenzu od formy CIC 1983  NEPLATNÉ !  

16. rímskokatolík a kalvín    Pred Miestnym úradom (civilne) bez dišpenzu od formy CIC 1983  NEPLATNÉ !  

17. gréckokatolík a gréckokatolík   Pred rím. kat. farárom, ak mu bola udelená delegácia od gr. kat. farára  PLATNÉ ! 

18. gréckokatolík a pravoslávny   Pred rím. kat. farárom, ak mu bola udelená delegácia od gr. kat. farára  PLATNÉ ! 

19. gréckokatolík a pravoslávny   Pred pravoslávnym farárom s dovolením gr. kat. biskupa    PLATNÉ ! 

20. gr. katolík vystúpený z cirkvi 

      a evanjelik, kalvín, pravoslávny   Pred Miestnym úradom (civilne)       NEPLATNÉ ! 

21. pravoslávny a pravoslávny   Pred pravoslávnym farárom        PLATNÉ ! 

22. pravoslávny a pravoslávny   Pred Miestnym úradom (civilne)       NEPLATNÉ ! 

23. pravoslávny a nepokrstený   Pred pravoslávnym farárom  nie je možné uzatvoriť manželstvo, vyžadujú krst !!! 

24. evanjelik a evanjelik    Pred evanjelickým farárom        PLATNÉ ! 

25. evanjelik a evanjelik    Pred Miestnym úradom (civilne)       PLATNÉ ! 

26. evanjelik a kalvín     Pred evanjelickým alebo kalvínskym farárom      PLATNÉ ! 

27. evanjelik a kalvín     Pred Miestnym úradom (civilne)       PLATNÉ ! 

28. nepokrstený a nepokrstený    Pred Miestnym úradom (civilne)       PLATNÉ ! 


