CIRKEVNÝ SÚD SPIŠSKÉHO BISKUPSTVA
Spišská Kapitula 13
053 04 Spišské Podhradie

Tel.: 053/4194177
E-mail: tribunal@kapitula.sk

UDELENIE MANDÁTU
Ja, nižšie podpísaný(á) pán/pani ..............................................................................................,
týmto právnym aktom udeľujem mandát ................................................................................,
stálemu patrónovi Cirkevného súdu Spišského biskupstva, bytom
................................................................................................................................................,
na ktorého adrese stanovujem svoje domicilio so všetkými právnymi účinkami, aby ma
zastupoval

a obhajoval

u tohto

tribunálu,

v kauze

manželskej

nulity

.................................................................................................................................................
Udeľujem zmienenému patrónovi všetky právomoci, vrátane zrieknutia či pridania
nového titulu nulity, taktiež mu udeľujem aj špeciálny mandát v zmysle kán. 1485 CIC.

V ........................................... dňa ..................................

.........................................
podpis

Podpis pána/pani ...................................................................... bol daný v mojej prítomnosti.
Osvedčujem jeho autenticitu.
V ........................................... dňa ..................................

........................................., farár
podpis
L.S.

Na základe kán. 1481 §1 Kódexu kánonického práva (CIC) si môže stránka
slobodne ustanoviť advokáta a zástupcu. Stránka si môže zvoliť iba jedného
zástupcu, súčasne však možno ustanoviť viacerých advokátov (kán. 1482 §1, §3 CIC).
Zástupcovi prináleží zastupovať stránku, predkladať žaloby a sťažnosti súdu,
prijímať oznámenia a informovať stránku o stave sporu, zatiaľ čo obhajoba stránky je
vždy rezervovaná obhajcovi (čl. 104 §2 Dignitas connubii). Tieto funkcie môže
vykonávať aj jedna osoba – patrón, pokiaľ to jasne vyplýva z priloženého mandátu.
Patrón, skôr, ako prevezme svoju úlohu, musí na tribunáli predložiť hodnoverný
mandát (kán. 1484 CIC). Hodnovernosť tohto mandátu musí byť potvrdená aktom
kompetentnej cirkevnej autority: kancelár kúrie, notár tribunálu alebo vlastný farár.
Konanie patróna bez hodnoverného mandátu má za dôsledok, že rozsudok má
chybu nevyliečiteľnej nulity (kán. 1620, 6°).
Hoci Kódex kánonického práva v princípe nestanovuje povinnosť, aby si stránka
v kauze na vyhlásenie manželskej nulity stanovila patróna, ktorý by ju zastupoval
a obhajoval, predsa jestvujú mnohé dôvody, prečo tak urobiť. Medzi tie najzávažnejšie
nepochybne patrí:
 Objektívna ťažkosť, s ktorou musí zápasiť ten, kto nie je expertom v kánonickej
matérii, aby v priebehu celého procesu volil vhodné a nevyhnutné kroky a tak si
zabezpečil primeranú právnu ochranu.
 Nesporným faktom je aj to, že stránka bez patróna nemôže byť prítomná pri
vypočúvaní ostatných predvolaní, nemá okamžitý prístup k aktám procesu.
V zmysle kán. 1490 CIC Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup, vymenoval
týchto stálych patrónov v manželských kauzách:

1. ThLic. Karol Lev Irrgang, PhD., Hôrka č. 109, 059 12 Hôrka, tel.: 052/779 31 11.
Ak sa rozhodnete ustanoviť si niektorého z nich za patróna, musíte ho požiadať
o prijatie tejto úlohy a musíte mu písomne vystaviť hodnoverný mandát – poverenie
(tlačivo je na nasledujúcej strane), že Vás má zastupovať a obhajovať v spore.
Toto poverenie musí Vami určený patrón predložiť súdu v lehote 15 dní.

