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PRZESŁANKI DELIBACJI ORZECZENIA KOŚCIELNEGO WE WŁOSKIM 

SĄDZIE APELACYJNYM 

We włoskim prawie prywatnym kościelne orzeczenia nieważności małżeństwa mogą uzyskać 

skuteczność cywilną. Zanim to jednak nastąpi muszą one zostać poddane kontroli w trakcie 

specjalnego rodzaju postępowania, które przeprowadza właściwy sąd apelacyjny. W trakcie 

tej kontroli sąd bada czy określone przez prawo przesłanki zostały spełnione. Tego rodzaju 

badanie ma na celu ochronę zarówno włoskiego porządku prawnego jak i samej instytucji 

małżeństwa. Pośród wymogów jakie musi spełniać orzeczenie kościelne zanim zostanie 

uznane należy wymienić właściwość sędziego kościelnego do orzekania o nieważności 

małżeństwa, prawo strony do obrony i udziału w procesie, niesprzeczność z orzeczeniem 

wydanym przez sąd włoski oraz niesprzeczność z włoskim porządkiem publicznym. Analiza 

zagadnienia przesłanek delibacji orzeczenia kościelnego pozwala zauważyć różnice jakie 

występują pomiędzy prawem kanoniczny a włoskim prawem prywatnym. Są one szczególnie 

widoczne w odniesieniu do przesłanek nieważności małżeństwa oraz kwestii dobrej wiary 

małżonków zawierających małżeństwo.  
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CONDITIONS OF PROCEEDING CONCERNING THE RECOGNITION OF 

ECCLESIASTICAL DECREES IN THE ITALIAN COURT OF APPEAL 

In the Italian private law the church marriage annulment can obtain the effectiveness in the 

civil law. Before then, the judical decisions must be surveyed during the special type of 

procedure, which shall be carried out by the competent court of appeal. During this procedure 

the court shall examine whether defined by the law conditions have been fulfilled. This type 

of examination is intended to protect both the Italian legal order and the institution of 

marriage. Among the requirements which must be fulfilled by the judgment of the church 

before it will be recognized, it should be listed: jurisdiction of the ecclesiastical judge to rule 

on the marriage annulment, right of the parties to defence and participation in the process, non 

contrariety with the judgment given by the Italian court and non contrariety with the Italian 



public order. The question of the conditions of the proceeding concerning the recognition of 

ecclesiastical marriage annulments allows to note the differences which exist between the 

canon law and Italian private law. They are especially apparent in regard to the conditions 

governing the invalidity of a marriage and issues of spouses contracting marriage in a good 

faith. 
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