
Sakrament z ograniczoną odpowiedzialnością. Coraz
więcej nieważnych małżeństw

W 2015 r. sądy kościelne orzekły, że 2609 małżeństw zostało zawartych nieważnie. To aż 4 

razy więcej niż w 1989 r. 

W ostatnich latach liczba orzeczeń sądów kościelnych stwierdzających nieważność małżeństwa jest
stabilna – wynika z najnowszych danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. 

Sytuację mogą zmienić nowe przepisy.

– W Kościele katolickim nie ma rozwodów, bo związek małżeński może rozerwać tylko śmierć. Przed
sądami kościelnymi rozpoznawane są tylko okoliczności, przez które małżeństwo zostało zawarte
nieważnie.  Zgodnie  z  prawem  kanonicznym  mówi  się  o  stwierdzeniu  nieważności  związku
małżeńskiego – wyjaśnia Klaudia Król, adwokat kościelny z Poradni Rodzinnej Salomon. (…)

– Rozwodów cywilnych przybywa w związku ze zmianami obyczajowymi. Rozpadają się związki i w
ślad za tym zwiększa się liczba procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Dla osób, które
o to występują, jest to bardzo ważne, ponieważ chcą w pełni uczestniczyć w życiu Kościoła. Bez
orzeczenia  nieważności  małżeństwa  nie  mogą  przyjmować  sakramentów  i  nie  mogą  zawrzeć
nowego związku przed ołtarzem – tłumaczy  prof. Irena Borowik, socjolog religii z Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Dodaje,  że  dużą  rolę  odgrywa  internet  dzięki  któremu  łatwy  jest  dostęp
do szczegółowej  wiedzy  o  tym,  z  jakich  powodów  można  uzyskać  stwierdzenie  o  nieważności
małżeństwa, jak długo trwa proces i ile kosztuje.
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(…)

Można się spodziewać, że orzeczeń o stwierdzeniu nieważności małżeństwa przybędzie. – Będzie
to efekt  ułatwień  procesowych  wprowadzonych  w  grudniu  2015  r.  przez  papieża  Franciszka.
Do tego czasu wyrok stwierdzający nieważność małżeństwa musiał zostać potwierdzony przez sąd
drugiej instancji. W tej chwili wystarczy tylko jeden wyrok. Jeżeli druga strona nie wniesie apelacji,
proces uznaje się za zakończony – tłumaczy Król. (…)

Pełny tekst publikacji dostępny na stronie: 
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1088296,malzenstwo-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia.html

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą
wydawcy INFOR Biznes 
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