
 Glossa 

Directora: Júlia Ayala. Plaça Palau 1. 25280 Solsona. Tel. 973 48 06 19. A/e: mitjans@bisbatsolsona.cat / Dipòsit legal: 14.355/60
Disseny: Casals i Cots / DiacDisseny. Ronda Camprodon, núm 2. 08500 Vic. Tel. 670 490 532. Administració, impressió i distribució: Gràfiques Diac Vic. 
Ronda Camprodon, núm. 2. 08500 Vic. Tel. 93 886 15 55. Xarxes: www.fulldiocesa.cat / info@fulldiocesa.cat / @fulldiocesa

Nul·litat matrimonial (3)
Xavier Novell, bisbe de Solsona

En aquesta tercera glossa sobre el procés de declaració 
de nul·litat matrimonial us explico —ara sí— els princi-
pals canvis que el Papa ha implementat per a aconseguir 
una major brevetat i accessibilitat.

1. S’elimina l’obligatorietat de la segona sentència. Això 
vol dir que en la majoria dels casos no caldrà esperar els 
quatre o cinc mesos que tardava la confirmació de sen-
tència i el que costava.
2. Es permet el tribunal amb jutge únic, sota la respon-
sabilitat del bisbe. Tenint present que ara dos dels tres 
jutges del nostre tribunal vénen de fora de la diòcesi, no 
descarto estudiar aquesta fórmula.
3. Es facilita provar la nul·litat: amb un testimoni convin-
cent que permeti arribar a la certesa moral sobre la nul-
litat n’hi haurà prou, complementat, si cal, amb l’informe 
psiquiàtric. Fins ara, era comú aportar múltiples testi-
monis, amb la qual cosa el temps de citació i de realitza-
ció dels testimonis allargaven notablement la instrucció.
4. Es concedeix la competència al tribunal on té el domi-
cili la part que posa la demanda o aquell on és més fàcil 
recollir les proves. Això fa que desapareguin tots els 
tràmits per a fer competent el tribunal on s’instrueix la 

causa. Així no sols s'evitaran mesos d’espera per a acon-
seguir l’habilitació del tribunal, sinó que, a més, s'apropa 
físicament el lloc on fer els tràmits.
5. Es crea el procés molt breu per als casos evidents. Només 
possible quan: les dues parts vagin d’acord a demanar la nul-
litat; les causes siguin molt clares; i les proves molt evidents.

Confio que aquests canvis animin a explorar la possible nul-
litat als qui han patit el fracàs del seu matrimoni, especial-
ment aquells que es van casar molt joves, van separar-se uns 
mesos després, sense fills, i ara viuen casats civilment i afi-
llats des de fa molts anys. Penso, sobretot, en les persones que 
estan en aquesta situació, s’han convertit a través dels cursos 
Alpha o dels recessos d’Emaús, han estat invitats a iniciar 
aquest procés, però, fins ara, han dubtat a fer el pas a causa 
del cost econòmic, emocional i temporal d’aquest procés.

Confio que els casos que segueixin el procés «ordinari» es 
puguin resoldre en sis mesos i els que puguin entrar pel pro-
cés «molt breu» en tres mesos. Anuncio que el nostre tribu-
nal oferirà gratuïtament a tothom els seus serveis i continu-
arà facilitant, als qui no tenen prou recursos econòmics, un 
advocat d’ofici perquè, per a ells, tot el procés sigui gratuït.


