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Pave Frans’ endringer i prosedyrene for annullering av ekteskap 
 

8. september 2015 utstedte pave Frans de apostoliske brevene Motu Proprio 

“Mitis Iudex Dominus Iesus” og “Mitis et Misericors Iesus” , som trer i kraft 8. 

desember 2015 og medfører endring av visse aspekter i prosedyrene for 

annullering av ekteskap.  

 

Disse endringene inkluderer opphevelse av obligatorisk anke og etablering av en 

ny kortere prosess, som gjennomføres av biskopen (selvfølgelig med mindre han er i slekt 

med partene eller er særskilt nær noen av dem gjennom vennskap, familie eller næring), for saker der: 

 

(a) Begge parter er enige om å søke erklæring om nullitet 

og 

(b) Tribunalets rettsvikar har bekreftet at vedkommende ekteskap fremstår 

som åpenbart ugyldig. 

 

Disse endringene bør medføre at mange saker kan sluttføres noe raskere enn før 

og at noen få saker kan avsluttes langt raskere.  Muligheten for å anke en 

avgjørelse vil bli stående. 

 

Disse endringene påvirker den tiden det tar å komme frem til en avgjørelse. De 

påvirker ikke den grunnleggende lovgivningen om hva det er som gjør et 

ekteskap ugyldig, og som avgjørelsen bygger på. Denne lovgivningen forblir 

uendret. Paven bekrefter også at alle bispekonferanser bør arbeide for at det 

ikke skal kreves betaling for behandling av saker om annullering av ekteskap. 
 

I lys av disse endringene bør presteskapet i menighetene spesielt, og alle i sin 

alminnelighet, være klar over følgende punkter: 
 

(1) Prosessen for å starte opp en søknad om annullering er ikke endret. 

Enhver som ber om å få spørsmålet om ugyldighet av ekteskap vurdert, 

bør fortsatt bli informert om at de må først kontakte Tribunalet i Oslo 

Katolske Bispedømme for å motta og fylle ut de forberedende skjemaene.     

 

(2) Dato for å inngå et nytt ekteskap bør ikke fastsettes før vedtak om 

annullering av tidligere ekteskap er fattet. Selv om en ny prosess skulle ta 

litt mindre tid enn før, er alle saker forskjellige - noen tar mer tid, andre 

kortere tid - og svært få saker har et garantert utfall.     

 

(3) Ingen bør avholde seg fra å søke av frykt for omkostningene.  
 

Dersom du har spørsmål om annulleringssaker kan du kontakte Tribunalet. 

 
 
V Rev Gerard Canon Tartaglia JV     17. september 2015 


