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Zmiany wprowadzone przez Ojca Świętego Franciszka do procedur 

dotyczących orzekania o nieważności małżeństwa 

 
W dniu 8 września 2015 Ojciec Święty Franciszek wydał listy apostolskie motu proprio 

“Mitis Iudex Dominus Iesus”  i “Mitis et Misericors Iesus”, w których, z dniem 8 grudnia 

2015, wprowadza zmiany w pewnych aspektach procedur dotyczących  orzekania o 

nieważności małżeństwa. 

 

Zmiany te wprowadzają zniesienie nakazu obowiązkowej apelacji i stworzenie nowego 

krótszego procesu, w którym sędzią jest biskup (o ile oczywiście nie jest on spokrewniony 

lub szczególnie związany poprzez przyjaźń, związki rodzinne lub handlowe  z którąś ze 

stron), w sprawach gdzie: 

a) obie strony podjęły zgodnie decyzję o wniesienie sprawy o orzeczenie nieważności  

i 

b) Wikariusz Sądowy Sądu Biskupiego zaświadczył, że małżeństwo w rozpatrywanej 

sprawie można uważać za niewątpliwie nieważne. 

 

Zmiany te powinny oznaczać, że wiele spraw będzie mogło być zakończonych szybciej niż 

do tej pory i, że niektóre sprawy mogą być zakończone znacznie szybciej. Nadal istnieje 

możliwość apelacji. 

 

Zmiany te dotyczą czasu potrzebnego na podjęcie decyzji. Nie dotyczą one istoty prawa 

określającego, co czyni małżeństwo nieważnym, które jest podstawą podejmowanej 

decyzji i pozostaje niezmienione. Ojciec Świety potwierdził również, że wszytkie 

konferencje biskupów mają przygotować się do zniesienia opłat w sprawach o orzekanie 

nieważności małżeństwa. 

 

W świetle tych zmian, wszyscy, a w szczególności kapłani na szczeblu parafialnym 

powinni być świadomi następujących punktów: 

 

(1) Proces wnoszenia spraw o orzeczenie nieważności nie ulega zmianie. Każdy kto 

ubiega się o stwierdzenie możliwości orzeczenia o nieważności w dalszym ciągu 

musi zostać poinformowany o konieczności skontaktowania się z Sądem 

Biskupim (Tribunal) w diecezji Oslo, aby otrzymać i skompletować niezbędne 

formalności wstępne. 

 

(2) Nie należy ustalać daty ewentualnej ceremonii zawarcia nowego małżeństwa 

przed otrzymaniem dekretu w sprawie orzeczenia o nieważności małżeństwa. 

Nawet jeśli nowe procedury mogą być nieco szybsze niż poprzednie, każda 

sprawa jest inna, niektóre zabierają więcej czasu niż inne, a tylko bardzo 

nieliczne sprawy mają przesądzony wynik. 

 

(3) Nikt nie powinien rezygnować z wnoszenia sprawy z powodu kosztów. 

  

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących spraw o orzeczenie nieważności należy 

skontaktować się z Sądem Biskupim (Tribunal). 

    

V Rev Gerard Canon Tartaglia JV    17 września 2015 


