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Proces o nieważność małżeństwa według Motu Proprio MITIS IUDEX

DOMINUS IESUS papieża Franciszka

1. Kompetencje  Kościoła  [władza  Kościoła]  nad  małżeństwem,  małżeństwem  sakramentalno-
kanonicznym katolików, ochrzczonych niekatolików i nieochrzczonych (kan. 1055; 1059 KPK).

2. Sprawowanie władzy sądowniczej przez Biskupa Rzymu i Biskupa Diecezjalnego (LG n. 27;
kan. 1442 KPK; kan. 1419). Miejsce władzy sądowej Papieża i Biskupa Diecezjalnego i sposób
jej wykonywania: osobiście (kan. 1442 i 1419§1), własny trybunał zwyczajny (kan. 1442 i 1419-
1420), trybunał lub sędzia delegowany (kan. 1442 i 1419§1).

3. Integralność  nauczania  Kościoła  nt.  małżeństwa  w  zakresie  jego  przymiotów:  jedności,
nierozerwalności i sakramentalności. Przesłanki do procesowej ochrony trwałości wspólnoty
małżeńskiej – salus animarum suprema lex (kan. 1752 KPK). 

4. Racje  skłaniające  do  reformy  prawnej  procesu  o  nieważność  małżeństwa:  ustalenie
obiektywnych zasad promujących ochronę nierozerwalności małżeństwa i dobro eschatyczne
małżonków i rodzin.

5. Droga sądowo-procesowa [postępowanie sądowe a nie administracyjne] gwarantem ochrony
prawdy obiektywnej o zawartym małżeństwie. Wartość pewności moralnej w procesie.

6. Fundamentalne kryteria dla dzieła reformy. Siedem zasad normatywnych.
7. Właściwość  (kompetencja  –  uprawnienia)  sądu  i  trybunały  orzekające  w  sprawach  o

nieważność małżeństwa sakramentalno-kanonicznego (nowe kan. 1671 – 1673 KPK) – Art. 1 +
Tytuł I z RP (art. 7-8).

8. Prawo zaskarżenia małżeństwa (nowy kan. 1674§1-3) – Art. 2 + Tytuł II z RP (art. 9).
9. Okoliczności rozpoczęcia procesu i następne czynności (nowe kan. 1675-1678 KPK) - Art. 3 +

Tytuł III z RP (art. 10-11).
10. Wyrok, jego zaskarżenie i wykonanie (nowe kan. 1679-1682 KPK) – Art. 4 + Tytuł IV z RP (art.

12-13).
11. Skrócony proces małżeński wobec Biskupa (nowe kan. 1683-1687 KPK) – Art. 5 + Tytuł V z RP

(art. 14-20). 
12. Proces dokumentalny (oparty na dokumentach – nowe kan.1688-1690 KPK) – Art. 6 + Tytuł VI

z RP (art. 21).
13. Normy generalne (nowy kan. 1691§1-3 KPK) – Art. 7.
14. Reguły  postępowania w  sprawach  o  nieważność  małżeństwa:  pozycja  i  zadania  biskupa

(art.1),  dochodzenie  przedprocesowe  (art.2),  uprawnieni  do  działań  przedprocesowych,
zadania strukturalne diecezji (art.3-6) oraz j.w. (wskazania w tezach 7-12). 
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