
STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA. PRAKTYCZNY PORADNIK

J. VERNAY, B. DRAILLARD

SPIS TREŚCI

Przedmowa do wydania polskiego

Wstęp

I. FUNDAMENTY

Co na temat małżeństwa mówi Biblia?

Na czym polega szczególny charakter małżeństwa chrześcijańskiego

Jakie są cele małżeństwa chrześcijańskiego?

Czym jest sakrament małżeństwa?

Dlaczego, rozwiedzeni, którzy ponownie wstąpili w związek małżeński, nie mogą 

przystępować do spowiedzi i Komunii Świętej?

Czy małżeństwo stwarza zgoda stron?

A miłość? Czy to nie ona konstytuuje małżeństwo?

Czy zawarcie małżeństwa kościelnego jest prawem wszystkich ochrzczonych?

A co jeśli przyszli małżonkowie są ochrzczeni, lecz nie mają wiary?

Czy celebracja Eucharystii jest niezbędna do zawarcia ważnego małżeństwa?

Czy małżeństwo osoby ochrzczonej z osobą nieochrzczoną jest małżeństwem 

sakramentalnym?

Czy małżeństwo niesakramentalne jest nierozerwalne?

Czym dokładnie jest prawo kanoniczne?

Wobec kogo ma zastosowanie prawo kanoniczne?

Co oznacza słowo "jurysprudencja"?

Które z małżonków ma prawo złożyć skargę o stwierdzenie nieważności małżeństwa?

Czy można domagać się stwierdzenia nieważności małżeństwa, jeśli małżonkowie mają 

dzieci?

Do kogo należy się zwrócić?

Kto najczęściej domaga się stwierdzenia nieważności małżeństwa?

Ile czasu trwa procedura?

Jaki jest koszt procesu?

Czy aby wnieść skargę o stwierdzenie nieważności małżeństwa, małżonkowie muszą 

przestrzegać określonych terminów od chwili zawarcia małżeństwa?



Czy aby rozpoczać proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, trzeba najpierw posiadac 

orzeczenie rozwodowe z sądu cywilnego?

Orzeczenie nieważności małżeństwa w liczbach

Czy można przeprowadzić proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, nie ponosząc przy

tym żadnej moralnej szkody?

II. Wady zgody małżeńskiej

1. Niezdolność do zawarcia małżeństwa: najczęstsza przyczyna stwierdzania 

nieważności małżeństwa na świecie (kan. 1095)

Osoby, które sąpozbawione wystarczającego używania rozumu (kan. 1095, 1º)

Osoby, które mają poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i 

obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych (kan. 1095, 2º)

Osoby, który z przyczyn natury psychicznej nie są zdolne podjąc istotnych obowiązków 

małżeńskich (kan. 1095, 3º)

2. Brak minimum wiedzy o małżeństwie

3. Błąd, podstęp, symulacja małżeństwa, symulacja częściowa

Błąd co do osoby

Błąd co do przymiotu osoby

Podstęp

Błąd doktrynalny

Symulacja całkowita

Symulacja częściowa

Wykluczenie jedności

Wykluczenie potomstwa

Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa

4. Małżeństwo warunkowe

5. Przymus i  bojaźń

III. Przeszkody małżeńskie

Małżeństwo osoby ochrzczonej z osobą nieochrzczoną – przeszkoda różnicy religii

Przeszkoda wieku: 16 lat dla mężczyzny i 14 dla kobiety

Przeszkoda niemocy płciowej: niemoc uprzednia i trwała

Przeszkoda węzła małżeńskiego

Przeszkoda uprowadzenia

Przeszkoda występku (małżonkobójstwa)



Przeszkoda pokrewieństwa (w lini prostej i do czwartego stopnia linii bocznej)

Przeszkoda powinowactwa (w lini prostej)

Przeszkoda pokrewieństwa prawnego (powstałego z adopcji)

Przeszkoda przyzwoitości publicznej

Przeszkoda święceń

Przeszkoda profesji zakonnej

IV. Braki dotyczace formy kanonicznej

Co to jest forma kanoniczna?

Kto jest zobowiązany do zachowania formy kanonicznej?

Kto jest szafarzem sakramentu małżeństwa?

Do kogo się zwrócić?

Czy istnieją wyjątki od wymaganej formy?

Kiedy ślub cywilny zawarty z dyspensą od formy kanonicznej jest ważny?

Uważnienie małżeństwa nieważnego na skutek braku formy 

Forma kanoniczna a forma liturgiczna

V. Proces

1. Właściwy trubunał

2. Pierwsze kroki

3. Instrukcja sprawy (czyli proces dowodzenia nieważności małżeństwa przed sądem)

Przesłuchania

4. Dyskusja sprawy i wyrok

5. Apelacja

Zakończenie


