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Rastava uz trajanje ženidbenoga veza (CIC 1917.: od stola i postelje) 
 

 

Cjelovita adresa molitelja 

broj telefona  

 

Preuzvišeni gospodin mons. dr. Ratko Perić, 

biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski 

Ulica biskupa Čule bb, pp 54; 88000 Mostar 

 

Predmet: Molba za rastavu uz trajanje ženidbenoga veza 

 

Molitelj: ime i prezime; dan mjesec, godina i mjesto rođenja; vjeroispovijest; dan, mjesec, godina i župa 

krštenja te sadašnja župna pripadnost; cjelovita adresa 

 

Suprug(a): ime i prezime; dan mjesec, godina i mjesto rođenja; vjeroispovijest; dan, mjesec, godina i župa 

krštenja te sadašnja župna pripadnost; cjelovita adresa 

 

Civilna ženidba je sklopljena (kada i gdje), crkvena ženidba je sklopljena (dan, mjesec, godina) u župi (navesti 

naziv župe) 

 

Pokušaj mirenja je bio (kada, gdje i pred kim); brakorazvodnu presudu donio je sud (koji sud, kada i gdje) 

 

Molbu upućujem Biskupu u Mostaru kao mjerodavnom (navesti jedan od sljedećih kanonskih razloga) 

a) zbog mjesta u kojemu je sklopljena ženidba (kan. 1673, t. 1) 

b) zbog mjesta u kojemu tužena stranka ima prebivalište ili boravište (kan. 1673, t. 2) 

c) zbog mjesta u kojemu stvarno treba da se prikupi većina dokaza (kan. 1673, t. 4) 

 

Što je moguće iscrpnije opisati koliko dugo ste živjeli zajedno, tko je prvi i zašto napustio bračnu 

zajednicu. Koji su uzroci propasti ženidbe i koji su prema mišljenju tužitelja kanonsko-pravni temelji za 

rastavu uz trajanje ženidbenoga veza (usp. kan. 1152 i 1153). Je li taj kanonsko-pravni temelj razlog propasti 

ženidbe ili se brak raspao zbog nekoga drugog razloga. 

 

Molbi prilažem dokumente koji, prema moliteljevu mišljenju, mogu potkrijepiti molbu (koje dokumente) 

 

Navesti svjedoke (dva do tri) koji znaju za navedene razloge i koji su spremni odazvati se te pod zakletvom 

dati svoj iskaz. Navesti jesu li svjedoci pitani i jesu li izrazili spremnost svjedočiti. Navesti njihova imena i 

prezimena, cjelovite adrese i brojeve telefona kako bi mogli biti pozvani ako molba bude prihvaćena u 

postupak. 

 

Na kraju napisati: Molim preuzvišenoga gospodina Biskupa da razmotri moju molbu, da je prihvati i da 

mi dopusti rastavu uz trajanje ženidbenoga veza kako bih, iako rastavljen(a) od svoje(svoga) 

supruge(supruga), mogao(mogla) nesmetano pristupati sakramentima Ispovijedi i Pričesti te kumovati 

ako budem pozvan(a). 
 

U (mjesto, dan, mjesec i godina pisanja molbe) 
(Vlastoručni potpis molitelja) 

------------------------------------------- 

U prilogu dostavljam: 

1. "Vjenčani list" (izvornik, iz župe vjenčanja, uredno popunjen u svim rubrikama) 
2. Ako je moguće: ovjerenu presliku "Postupka za ženidbu" i svih dokumenata koji se čuvaju zajedno s 

njim (iz župe u kojoj je obavljena priprava za vjenčanje; dovoljno je da župnik ovjeri ove preslike tako da na 

svakoj stranici napiše: CONCORDAT CUM ORIGINALI,  uz to da stavi datum, župni pečat i svoj potpis) 
3. Ako je moguće: ovjerenu presliku presude brakorazvodne parnice civilnoga suda 

4. Neka župnik dostavi svoje mišljenje o istinoljubivosti molitelja, tužene strane i predloženih svjedoka 

5. Dokumentaciju koja može potkrijepiti molbu (ako postoji) 


