Kontrolni popis za katoličku pripremu za brak:
Najvažnije točke koje treba obaviti 



Nadležnost službenika vjerske zajednice provjerena



Osobni podatci bračnog para u potpunosti su evidentirani (str. 1
gore i poglavlje A)



Krštenje je dokazano dokumentima ili izjavom pod prisegom (broj
3 b)



Status neudan / neudana dokazan je ispravama, izjavom pod
prisegom ili osobnim poznanstvom (broj 7)



Prepreke za brak, zabrane i nedostatci bračne privole (broj 11, 13,
14-17) provjereni su
 Pitanja 11 i 13: bez unosa (u protivnom podnošenje zahtjeva
za oslobođenje od obveza); pitanja 14-17: na sva pitanja
odgovoreno s DA



Pitanja za katoličkog partnera u slučaju brakova između partnera
različite vjeroispovijesti / konfesije ili brakova s partnerom koji je
napustio katoličku vjeru – na oba je pitanja odgovoreno s DA (točka
18)



Oslobođenje od obveze crkvene najave sklapanja braka ili / i
dozvola za sklapanje braka između partnera različite vjeroispovijesti
pod točkama 24 a i b daju se samo ako se Zapisnik o pripremi za
brak iz nekog drugog razloga ne mora predati pri Biskupskom
ordinarijatu (inače tražiti pod točkama 23 a i e)



Sva potrebna oslobođenja / dozvole za sklapanje ženidbe / Nihil
obstat zatražena su (poglavlje C)



Za zahtjeve za oslobođenje od obveza naveden je opravdan razlog
(točke 23 b, d, f)



Ako je podnesena zamolba za oslobođenje od obveze kanonskog
oblika sklapanja ženidbe: navesti mjesto sklapanja ženidbe
(eventualno s poštanskim brojem) (točka 23 f)



Ovlast za vjenčanje je dana (po službenoj dužnosti ili delegiranjem)
(broj 27)



Licencija za vjenčanje dodijeljena (broj 28)



Ako je vjenčanje predviđeno u inozemstvu: Litterae dimissoriae
(otpusnice) su ispunjene i priložene



Svi potpisi su dani



Svi dokumenti priloženi su u originalu ili kao ovjerena kopija

Jeste li riješili sve točke? Ako ne, morate sve riješiti jer postoji mogućnost
da se vjenčanje uopće neće održati!

Kontrolni popis za katoličku pripremu za brak:
Kada Protokol za pripremu za brak morate
predati Biskupskom ordinarijatu
Prije stupanja u brak postavite si sljedeća pitanja:

 da

Jesu li zaručnici različitih vjeroispovijesti? (točke 3 a,
b, 11, 23 b)

ne 

 da

Radi li se o braku sa zaručnicima različitih
vjeroispovijesti s pravoslavnim partnerom ili o braku
s različitim obredom? (točke 3 a, b, 12, 23 e, h)

ne 

 da

Treba li u slučaju vjenčanja zaručnika različitih
vjeroispovijesti ili vjera dati oslobođenje od obveze
kanonskog oblika? (točka 23 f)

ne 

 da

Jesu li jedan (ili oboje) zaručnika već bili u ranijem
braku (u ranijim brakovima)? (točke 8, 23 h)

ne 

 da

Postoji li kod jednog (ili oboje) zaručnika jedna (ili
više) prepreka za vjenčanje? (točke 11, 23 d)

ne 

 da

Postoji li kod jednog (ili oboje) zaručnika jedan (ili
više) razloga za zabranu vjenčanja? (točke 13, 23 g)

ne 

 da

Je li vjenčanje predviđeno u inozemstvu? (točke
23 h, 28)

ne 

 da

Je li iz nekog drugog razloga potrebno ishoditi Nihil
obstat? (broj 23 h)

ne 

 da

Hoće li se vjenčanje provesti izvan crkve? (na
otvorenom i sl.)? (can. 1118 § 2 CIC)

ne 

 da

Postoje li neki drugi problemi? (sumnja u ženidbenu
privolu, nedostatak propisanih dokumenata, i dr.)?

ne 

Ako ste pa samo i na jedno od
Samo ako ste na sva pitanja
 odgovorili s „ne“, vjenčanje se
ovih pitanja odgovorili s DA,
dužni ste Protokol za pripremu za
može održati bez obveze predavanja
brak predati pri Biskupskom
Protokola za pripremu za brak pri
ordinarijatu! Ako to ne učinite, a ipak Biskupskom ordinarijatu!
asistirate na vjenčanju, zaključen brak
može pod određenim okolnostima biti
nevažeći!
Ako je netko od zaručnika već bio u
braku, ni u kojem slučaju ne smijete
ulaziti u nikakve obvezujuće dogovore
u vezi s terminom vjenčanja!



Kontrolni popis za katoličku pripremu za brak:
Kompetencije u okviru pripreme za brak i zaključenja braka
Priprema za stupanje u brak
Prebivalište katoličkog partnera / boravište katoličkog
partnera, jednomjesečno boravište katoličkog partnera

Mjesto
nadležan službenik vjerske zajednice

župnik



Vođenje razgovora za pripremu za
brak

općeniti delegat


u dogovoru sa
župnikom

drugo mjesto

drugi
povjerenik

drugi župnik

samo po
nalogu župnika

samo po nalogu
župnika u
mjestu
prebivališta

Ako je dan nalog župnika:





Potpis prema toč. 22 Protokola za
pripremu za brak
Potpis prema toč. 23 Protokola za
pripremu za brak
Potpis prema toč. 28 Protokola za
pripremu za brak













jela dopuštenja, dozvola i nihil obstat
Mjesto

Prebivalište katoličkog partnera / boravište katoličkog
partnera, jednomjesečno boravište katoličkog partnera

drugo mjesto
drugi župnik s
načelnom
ovlasti za
vjenčanje

župnik

općeniti delegat

drugi
povjerenik





















ako protokol iz nekog drugog
razloga treba predati BO-u

















Dodjela suglasnosti za vjenčanje s
partnerom koji je istupio iz Katoličke
crkve









Dodjela ostalih suglasnosti za
vjenčanje

















nadležan službenik vjerske zajednice

Oslobođenje od najave vjenčanja u
crkvi
ako se protokol ne mora predati
BO-u
ako se protokol mora predati BO-u
Oslobođenje od prepreka za brak
Oslobođenje od kanonskog oblika
zaključenja braka
Dodjela suglasnosti za vjenčanje s
partnerom različite vjeroispovijesti
ako se protokol ne mora predati
BO-u
ako je uključen pravoslavan
partner

Dodjela suglasnosti za vjenčanje u
inozemstvu
Dodjela nihil obstat za drukčiji obred

Dodjela nihil obstat iz drugih razloga









Ovlast za vjenčanje
Mjesto

Mjesto vjenčanja

nadležan službenik vjerske zajednice

župnik

općeniti delegat

drugi župnik









samo na temelju
delegiranja od strane
svećenika s načelnom
ovlasti za vjenčanje
na mjestu vjenčanja

Potpis prema toč. 27 Protokola za
pripremu za brak



Asistencija kod vjenčanja

Upisivanje zaključenja braka u registar
Boravište (prebivalište) katoličkog
partnera u trenutku priprema za
brak u kojem su se održavale
pripreme za zaključenje braka

Mjesto

nadležan službenik vjerske zajednice

Mjesto vjenčanja

župnik

općeniti
delegat

drugi
povjerenik

župnik

općeniti
delegat

drugi
povjerenik



















Potpis prema toč. 31 protokola za
pripremu za brak
Kod vjenčanja u kanonskom obliku
Oslobođenje od obveznog
kanonskog oblika

Arhiviranje protokola za pripremu za brak

Mjesto

Župni ured u boravištu
(prebivalištu) katoličkog partnera u
trenutku priprema za brak u kojem
su se održavale pripreme za
zaključenje braka

Župni ured u mjestu vjenčanja







Arhiviranje protokola za pripremu za
brak s prilozi
Kod vjenčanja u kanonskom obliku
Oslobođenje od obveznog
kanonskog oblika

