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1. Wznowienie sądownictwa kościelnego po wojnie (1945—1947)

Po wojnie zakończonej 9 m aja 1945 r. zmieniły się granice Pol
ski, a więc także zmianie uległa organizacja diecezji, dotkniętych 
zmianą granic. Metropolie w ileńska i lwowska w ogromnej części 
znalazły się poza granicam i Polski. Odpadło całkowicie terytorium  
diecezji łuckiej. Z Archidiecezji lwowskiej pozostała część z ośrod
kiem w Lubaczowie, z archidiecezji wileńskiej część z ośrodkiem 
w Białymstoku oraz część diecezji pińskiej z nową stolicą biskupią 
w Drohiczynie. Wróciły natom iast do Polski tereny Śląska, Pomo
rza Zachodniego wraz z obszarami należącymi do archidiecezji 
wrocławskiej, do dawnej diecezji kamieńskiej, lubuskiej i p ra ła tury  
pilskiej, oraz Ziemie Północne, stanowiące większą część diecezji 
warm ińskiej h

W ielka m igracja ludności polskiej i katolickiej z terenów 
wschodnich sprawiła, że Ziemie Zachodnie i Północne, w  przeci-

1 Por. S z u b a  Zdz., Na Ziem iach Zachodnich po w iekach odzyska
nych, Życie i M yśl 5/1970 s. 8 i n.
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wieństwie do czasów przedwojennych, zamieszkała ludność 
w ogromnej większości katolicka. Kościół katolicki stanął wobec 
niezm iernie trudnego zadania zorganizowania życia religijnego na 
tych terenach. Diecezje Polski centralnej nie mogły w sposób w y
starczający pomóc Ordynariatom  na Ziemiach Odzyskanych, po
nieważ same odczuwały brak duchowieństwa. W niektórych die
cezjach, na skutek działań wojennych i obozów koncentracyjnych, 
duchowieństwo wyginęło niem al do połowy 2. Spustoszenia wojenne, 
bieda, zniszczone miasta, brak budynków, utrudniona kom unika
cja — powiększały trudności.

Życie religijne jednak zaczynało kiełkować natychm iast tam, 
gdzie ustępowała okupacja. K apłani wracali z obozów koncentra
cyjnych, z więzień, z wygnania, z zagranicy i obejmowali parafie. 
Wśród pierwszych powracających z obczyzny znalazł się Prym as 
Polski, ks. kardynał August H lond3. Mimo trudów  wskrzeszania 
życia religijnego w swoich archidiecezjach: gnieźnieńskiej i po
znańskiej, Prym as Polski podjął się odważnego dzieła organizowa
nia życia religijnego na Ziemiach Odzyskanych. Dzięki jego ini
cjatyw ie i śmiałej zapobiegliwości powstają Adm inistracje Apo
stolskie z ośrodkami w Opolu i Gorzowie Wlkp., a także w daw
niejszych stolicach biskupich: we Wrocławiu, Gdańsku i na Warmii 
z nową siedzibą w Olsztynie. Trzeba było zaradzać najbardziej ele
m entarnym  potrzebom życia religijnego: obsadzać parafie i tworzyć 
ośrodki duszpasterskie. Kapłanów było mało, na jednego z nich 
przypadało początkowo po kilka parafii. Naszkicowanie tej sytuacji 
potrzebne jest do zrozumienia, że sądownictwo kościelne nie mo
gło rozwinąć się natychm iast.

Zorganizowanie sądu kościelnego nie nastręczało trudności tam, 
gdzie przed wojną taki sąd był. Byle tylko byli kom petentni ka
płani. Gorzej natom iast było na tych terenach Ziem Zachodnich, 
gdzie nie było stolicy biskupiej, a więc żadnej tradycji kościelno- 
-sądowniczej, żadnych budynków. Ks. kardynał Hlond zaradził temu 
w ten sposób, że spraw y sporne, a zwłaszcza dotyczące nieważ
ności małżeństwa, w nowopowstałych Adm inistracjach Apostol
skich przeniósł do kom petencji diecezji centralnych. W ten sposób

2 Na tem at s tra t duchow ieństw a w  poszczególnych diecezjach: por. 
B i s k u p s k i  S tefan  ks., Danina krwi..., A teneum  K apłańskie t  45 (1946) 
s. 92—94. W edług obliczeń tam  zaw artych diecezja w łocław ska straciła 
49,2% duchow ieństw a, gnieźnieńska 48,8%, chełm ińska 47,8%. Także Sa
crum  Poloniae M illenium , Rzym 1965 t. XI.

3 K ardynał P rym as Hlond uw olniony został z w ięzienia w  W ieden
brück  przez A m erykanów  dnia 1. IV. 1945 r. Jeszcze w kw ietn iu  tegoż 
roku dostał się do Włoch i do Rzymu, skąd w yjechał dnia 11. VII. 1945 r., 
uzyskując dla siebie odpow iednie upow ażnienia z dnia 8. VII. 1945 r. 
Pow rót do Poznania nastąp ił w  dniu  20. VII. 1945. Por. F i l i p i a k  B. ks., 
N iektóre wiadom ości o K ardynale H londzie z  czasów w ojny 1939—1945, 
Sacrum  Poloniae M illenium  t X I ss. 489—490.
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jurysdykcję nad spraw am i sądowymi z terenu A dm inistracji 
w  Opolu przeniósł do Katowic, z Gdańska do Pelplina, z terenu 
W armii i Gorzowa do Poznania. Jedynie we Wrocławiu zaraz zor
ganizowano sąd pierwszej instancji. W ten sposób już w r. 1946 
wszystkie jednostki adm nistracji kościelnej w Polsce miały zapew
nione funkcjonowanie sądownictwa w pierwszych in stancjach4.

Organizacja sądów apelacyjnych drugiej instancji opierała się 
na ustaleniach przedwojennych, zgodnie z kan. 1594 §§ 1 i 2. Nie 
nastręczało to także teraz specjalnych trudności, zwłaszcza że nowe 
ośrodki adm inistracji kościelnej miały swe pierwsze instancje 
w dawnych diecezjach. Do załatwienia pozostała jedynie archidie
cezja wrocławska, k tóra m ając własny trybunał, nie mieściła się 
w dotychczasowej hierarchii sądów kościelnych. Dokonał tego ks. 
kardynał Hlond na podstawie pisma Kongregacji Konsystorialnej 
z dnia 23. XII. 1946 r. n r  856/46, potwierdzonego przez tęże Kon
gregację pismem z dnia 16. VI. 1947 r., wydając zarządzenie dnia 
14. VII. 1947 r., że „spraw y sądowe rozpatryw ane w I instancji 
przez Sąd Duchowny we Wrocławiu, sądzone będą w drugiej in
stancji przez Trybunał Arcybiskupi w Poznaniu, perdurantibus 
praesentibus adiunctis”.

W tym  także okresie dokonała się zmiana drugiej instancji dla 
M etropolitalnego Sądu w Warszawie. Na prośbę kard. Hlonda, jako 
Arcybiskupa warszawskiego, Kongregacja Konsystorialna ex Au
dientia SS.mi, dnia 19. IV. 1947 r. zezwoliła na wybranie, w  miejsce 
lubelskiego, sąd kościelny w  Poznaniu jako drugą in stan c ję5.

2. Problem trzeciej instancji

Nie wszystkie spraw y o nieważność małżeństwa kończą się na 
II instancji. Niektóre, a tych po wojnie było dużo, wymagały roz
patrzenia przez III instancję — czyli zgodnie z prawem  powszech
nym (kan. 1598 § 1 i kan. 1599 § 1 n. 2) — przez Rotę Rzymską. 
Wysyłanie ak t do Rzymu było niezwykle kłopotliwe, bo, pomijając

4 Ks. K ardynał Hlond działał na podstaw ie specjalnych upraw nień n a 
danych m u przez Stolicę Apostolską (Kongregację dla S praw  N adzwy
czajnych Kościoła) z dnia 8. VII. 1945 i 4. III. 1946 r. N r 1627/46.

Wiadomości o zarządzeniach, dekretach, pism ach, o ile nie jest podane 
źródło publikow ane, czerpane są w  niniejszym  artyku le  z A rchiw um  S e
k re ta ria tu  P rym asa Polski, gdzie choronologicznie zebrane są ak ta  od 
r. 1945 w  teczkach „Organizacja Sądów Duchownych w Polsce” oraz 
„Sąd kościelny”.

5 Ks. K ardynał Hlond był już wówczas arcybiskupem  warszawskim . 
U nia personalna, łącząca ar.cybiskupstwo gnieźnieńskie z poznańskim  od 
r. 1821 (bulla De salu te anim arum ), zawieszona została z dniem  *4. III. 
1946 r., kidey to zarządzeniem  papieskm  osoba P rym asa Polski połączyła 
unią personalną „pro hac vice” archidiecezję gnieźnieńską i w arszaw ską. 
Tekst dekre tu  zm iany sądów II  instancji zob. załącznik II a.
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trudności komunikacyjne, trzeba było akta przetłumaczyć na język 
łaciński (względnie francuski lub włoski), co przy braku kapłanów 
w ogóle, a kwalifikowanych pod tym  względem w  szczególności, 
stanowiło ogromną trudność. Zresztą i tak  trzeba było tłumaczyć 
spraw y „dispensationis super rato et non consummato”. Dlatego 
też obaj kardynałowie: Prym as Polski August Hlond i kard. Adam 
Sapieha, Metropolita krakowski zwrócili się do Stolicy Apostolskiej 
z prośbą o utworzenie w Polsce III instancji dla sądów kościel
nych. Kongregacja dla spraw  nadzwyczajnych Kościoła, z polecenia 
Papieża Piusa XII, w ydała dekret dnia 25. X. 1946 r. n r 7800/46, 
upoważniający obydwu kardynałów  do zorganizowania trzeciej in 
stancji apelacyjnej przy sądach kościelnych w Gnieźnie lub 
w Krakowie. D ekret obydwóch kardynałów, erygujący trybunały  
III instancji w Gnieźnie i w Krakowie, wydany został w Krakowie 
dnia 29 m arca 1947 r .6 W ten sposób powołano do życia dwa try 
bunały, które obok Roty M adryckiej miały rozstrzygać sprawy 
w trzeciej instancji, bez potrzeby uciekania się do Roty Rzym
skiej.

Nowe trybunały  rozpoczęły swą działalność z dniem 1 maja 
1947 r. Miały one zasadniczo kierować się zasadami przewidzia
nymi w Kodeksie P raw a Kanonicznego dla II instancji (kanony 
1594—1596). W ynika to z tenoru Dekretu Kongregacji, k tóra daje 
kardynałom  prawo „deferendi tribunali ecclesiastico Gnesnensi vel 
Cracoviensi iudicium tertiae instantiae” bez jakichkolwiek spe
cjalnych upraw nień czy zastrzeżeń, poza tymi wynikającym i z p ra
wa ogólnego, a wyszczególnionymi w dekrecie kardynałów: nie 
wolno sądzić spraw y już raz w danym trybunale rostrzyganej7; 
ma być zachowana zasada kolegialności trzech sędziów 8; w wy
rokach zaś należy wyraźnie zaznaczyć o pozwoleniu udzielonym 
przez Stolicę Apostolską w dniu 25. X. 1946; nienaruszone pozostaje 
prawo odwołania się do Sygnatury A postolskiej9.

Ani facultates udzielone Kardynałom, ani ich dekret wykonaw
czy, nie określiły natu ry  trybunałów  trzeciej instancji i ich wła
dzy. Przeważało wówczas przekonanie, że były to trybunały  dele

9 Tekst opublikowany: Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej 4/1947 
s. 156—158 oraz Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 5/1947 s. 101—- 
102. Załącznik I.

7 „Causae iudicatae in prim a et secunda in stan tia  ab uno T ribunal; 
nullo pacto possunt v ideri ab eodem T ribunali in  te rtia  in sa tn tia” — de
k re t ad 3; por. kan. 1571.

8 „Omnes causae in  te rtia  in stan tia  collegialiter a trib u s iudicibus 
p raeside Officiali vel Viceofficiali cognoscendae sunt, salvo praescrip to  
can. 1576 § 1 n. 2” — ad 5.

9 „C ontra decisiones et sen ten tias u triusque tribunalis  te rtiae  in stan 
tiae  da tu r recursus ad Suprem um  S ignaturae T ribunal ad norm am  can. 
1603 § 1” — ad 7.
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gowane i apostolskie10. Miało to w praktyce późniejszych lat, 
w odniesieniu do sądu w Tarnowie, zasadnicze reperkusje. Tym 
czasem, jak się dzisiaj wydaje, trybunały  te nie były „Apostolskie”, 
można mieć naw et wątpliwości, czy władza ich była delegowana, 
czy też ad instar ordinariae. W yrażenia dekretu rzymskiego su
gerują, że na tu ra  tych instancji jest taka sama, jak  zwykłych są
dów apelacyjnych, które w Kodeksie określa się jako zwyczajne u . 
Trybunały Gnieźnieński i Krakowski III instancji nie były więc 
nowymi sądami, ale już istniejącym i i działającymi poteste ordi
naria, którym  Stolica Apostolska przyznała rozsądzanie spraw  
w trzeciej instancji. Przyznanie dalszego stopnia jurysdykcji są
dowej per se nie jest równoznaczne z delegowaniem władzy, po
nieważ Rota Rzymska nie jest trzecią i dalszą instancją w sposób 
ekskluzywny, co wynika z kanonu 1599 § 1 n. 2: „ab aliis tribuna
libus in secunda vel u l t e r i o r e  instantia iam cognitis”. Jedynie 
czasowy, jakkolwiek nie określony bliżej żadnym terminem, cha
rak te r udzielonej władzy upodabnia ją do delegowanej.

Najważniejszym jednak osiągnięciem dekretu K ardynałów  -jest 
ustanowienie hierarchii sądów kościelnych w Polsce. Dokonano 
tego, zatrzym ując istniejący porządek na płaszczyźnie II instancji 
i przydzielając poszczególne sądy drugiej instancji do jednego 
z dwóch trybunałów  trzeciej instancji. W ten sposób Trybunał Me
tropolitalny Gnieźnieński stał się instancją trzecią dla Sądu Me
tropolitalnego w Krakowie, Lubaczowie i Białymstoku, dla Arcybi
skupiego Sądu Duchownego w Poznaniu, jako sądu apelacyjnego 
dla Krakowa i Lubaczowa, oraz dla Sądu Kościelnego we Wło
cławku, który rostrzygał spraw y archidiecezji poznańskiej w II in
stancji.

Trybunał III instancji w Krakowie objął pozostałe sądy II in
stancji, a mianowicie: Trybunał M etropolitalny Gnieźnieński, Sąd 
M etropolitalny Warszawski, Arcybiskupi Sąd Poznański dla spraw  
rozpatryw anych w trybie apelacyjnym  od Sądu Warszawskiego 
oraz Sąd Biskupi w Pelplinie jako II instancję spraw  rozpatryw a
nych w I instancji w Gnieźnie.

Schematycznie h ierarchia sądów kościelnych w Polsce po dekre
cie Kardynałów  z dnia 29. III. 1947 r. przedstaw iała się następująco:

I instancja II instancja III instancja

Białystok Łomża Gniezno
Częstochowa Kraków Gniezno
Drohiczyn Białystok Gniezno

10 T rybunał III  instancji w  K rakow ie używał pieczęci: „Delegowany 
Apostolski T rybunał Sądowy III instancji w  K rakow ie”.

11 K odeks Prawa Kanonicznego  Lib. IV, tit. II, cop. II: „De tribunali 
ordinario  secundae in stan tiae”.
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Katowice Kraków Gniezno
Gorzów (zob. Poznań) 
Kielce Kraków Gniezno
Kraków Poznań Gniezno
Lubaczów Poznań Gniezno
Łomża Białystok Gniezno
Opole (zob. Katowice) 
Poznań Włocławek Gniezno
Przemyśl Lubaczów Gniezno
Tarnów Kraków Gniezno
Wrocław Poznań Gniezno
Gdańsk (zob. Pelplin) 
Gniezno Pelplin Kraków
Lublin W arszawa Kraków
Łódź W arszawa Kraków
Olsztyn (zob. Poznań) 
Pelplin Gniezno Kraków
Płock Warszawa Kraków
Sandomierz Warszawa Kraków
Siedlce Warszawa Kraków
Warszawa Gniezno Kraków
Włocławek Gniezno (Poznań) Kraków

Sąd kościelny we Włocławku, m ający tradycyjnie instancję II 
w Poznaniu, nie był w dekrecie wymieniony. Wobec powstałej 
wątpliwości Kardynałow ie wydali dekret uzupełn ia jący12, który 
przydzielał spraw y .sądu włocławskiego trybunałow i III instancji 
w  Gnieźnie. Jednakże i to uzupełnienie w praktyce zawiodło, po
nieważ sąd włocławski z praw a powszechnego m iał mieć instancję 
apelacyjną w Gnieźnie jako sąd diecezji sufragalnej. Dotychcza
sowe sądzenie spraw  włocławskich w Poznaniu wynikało z okolicz
ności, że archidiecezje gnieźnieńska i poznańska były połączone 
unią personalną od r. 1821. W r. 1926 biskup włocławski St. Zdzito- 
wiecki w ybrał dla Włocławka Sąd Arcybiskupi w Poznaniu i oby
dwa sądy były dla siebie nawzajem apelacyjnymi. W r. 1946 a r
chidiecezje gnieźnieńska i poznańska zostały rozdzielone i de iure 
Włocławek winien mieć trybunał apelacyjny w G nieźnie13. Mimo 
uzupełniającego dekretu, o którym  mowa, biskup Radoński z Wło
cławka załatwił sprawę osobiście z kardynałem  Hlondem i na 
mocy tego postanowienia sąd w Gnieźnie był sądem apelacyjnym  
dla Włocławka, podczas gdy ten ostatni nie przestał być II in
stancją dla Poznania 14.

12 D ekret z dnia 20 X  1947. Załącznik IV.
13 Kan. 1594 § 1.
14 Spraw ę referu je  list arcybiskupa poznańskiego W alentego Dymka 

do biskupa A. Paw łow skiego we W łocławku z dnia 1 IV 1954.
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Wobec takiego stanu rzeczy trybunał gnieźnieński nie mógł być 
instancją trzecią dla Włocławka. Zaczęto więc spraw y włocław
skie, rozpatryw ane w II instancji w  Gnieźnie, kierować do K ra
kowa. Oficjał krakowski ks. Jan  Krzemieniecki zaraz zgłosił za
strzeżenia co do kompetencji sądu krakowskiego (12. IX. 1947), wo
bec czego Kardynałowie nadali Sądowi M etropolitalnem u w K ra
kowie kompetencje względem spraw  włocławskich w trzeciej in
stancji 15.

Trudności, jakie wywołał dekret z dnia 29. III. 1947 r., powstały 
stąd, że sąd poznański dla spraw  rozpatryw anych w  trybie ape
lacyjnym  u siebie m iał dwa różne trybunały  trzeciej instancji, 
w zależności od tego, w jakim  trybunale I instancji sprawa była 
rozpatrywana. D ekret natom iast nie wym ieniał wszystkich pierw 
szych instancji, które wówczas trafia ły  do Sądu Arcybiskupiego 
w Poznaniu.

3. Formowanie się sądów I instancji na Ziemiach Odzyskanych
(1947—1957)

Jak  wiadomo, spraw y małżeńskie z terenu  Adm inistracji Apo
stolskiej w Gorzowie Wlkp. rozstrzygał bezpośrednio po wojnie Sąd 
Arcybiskupi w Poznaniu. Ówczesny Adm inistrator Apostolski 
w Gorzowie Wlkp. ks. Edm. Nowicki bardzo zabiegał, by zorgani
zować własny trybunał. Nie było to zadanie łatwe, ponieważ 
A dm inistratura Apostolska w Gorzowie była terenem  najuboż
szym pod względem duchowieństwa. Te trudności uwidaczniały się 
od samego początku, także wtedy, gdy sp raw y . gorzowskie rozpa
tryw ał sąd duchowny w Poznaniu. Trzeba było bowiem uciekać 
się do „rekwizycji”, czyli przesłuchiwania świadków w terenie 
przez miejscowych duszpasterzy. Tworzenie sądów delegowanych 
w  terenie na podstawie kanonu 1770 § 2 n. 4 nie było łatwe, bo
wiem powyższy kanon, interpretow any w harm onii z kanonem 1587 
§ 1, postulujący udział obrońcy węzła małżeńskiego (lub jego cy
tacji) pod sankcją nieważności akt, wym agał dla przesłuchania 
choćby jednego świadka trzyosobowego składu. Zebranie trzech 
kapłanów w ówczesnych w arunkach duszpasterzowania na roz
ległych terenach adm inistracji gorzowskiej było niesłychanie 
trudne. Dlatego też kard. Hlond zwrócił się do Sygnatury Apostol
skiej dnia 15. VII. 1947 r. prosząc o przyw ilej, by na ziemi Ka
mieńskiej, Lubuskiej i dawniejszej p ra ła tu ry  pilskiej, przesłu
chanie świadków mogło odbywać się bez udziału notariusza 
i obrońcy węzła. Sygnatura Apostolska dnia 19. XI. 1947 n r 966/947
C.P. nie zgodziła się na dokonywanie przesłuchań bez notariusza, 
motywując, że może do tego dobrany być człowiek świecki. Zgo

15 Dnia 22 X 1947.
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dziła się natom iast na nieobowiązkową obecność obrońcy węzła,
0 ile on uprzednio przygotuje pytania a potem zeznania przeczyta
1 podpisze. Z tego przyw ileju sąd w Gorzowie korzysta po dziś 
dzień ie.

Utworzenie sądu duchownego w Gorzowie nastąpiło w r. 1950. 
Nowy trybunał, którego oficjałem został ks. Józef Michalski, roz
począł działalność z dniem 1. XI. 1950 r. M ając zgodę Arcybiskupa 
Dymka z Poznania, Prym as Polski Stefan Wyszyński ustanowił 
Arcybiskupi Sąd w Poznaniu sądem apelacyjnym  dla Gorzowa. Jako 
trzecia instancja osobnym dekretem  naznaczony został dla Gorzowa 
T rybunał M etropolitalny w Gnieźnie 17. W ten sposób odciążono Sąd 
Kościelny we Włocławku, który odtąd przestał rozpatrywać sprawy 
gorzowskie w II instancji. Sąd Biskupi w Gorzowie Wlkp. wkrótce 
rozpoczął ożywioną działalność, w yrokując o ważności czy nieważ
ności setek rozbitych małżeństw. Prym as Polski przekazał oficjałowi 
w Gorzowie uprawnienia, zastrzeżone ordynariuszowi. W r. 1951 
mianował dwóch sędziów prosynodalnych, a w roku następnym  — 
czterech.

Również A dm inistracja Apostolska w Opolu czyniła starania, by 
przez utworzenie własnego trybunału  odciążyć Sąd Biskupi w Ka
towicach. Adm inistrator Apostolski ks. Bolesław Kominek już 
w r. 1948 zamyślał zorganizować własny sąd, planując obranie Sądu 
M etropolitalnego w Krakowie jako II instancji. W tej sprawie w y
słał do Rzymu dwa odpowiednie pisma. Pismo Kongregacji konsy- 
storialnej z dnia 4. X. 1949 r. postanawiało, by sprawy opolskie, 
rozpatryw ane w  I instancji w Katowicach, kierow ane były w try 
bie apelacyjnym  do Sądu M etropolitalnego w Krakowie. Jednak 
dopiero za staraniem  ówczesnego W ikariusza Kapitulnego ks. Emila 
Kobierzyckiego, w  r. 1951 Prym as Polski erygował sąd kościelny 
dla terytorium  Śląska Opolskiego ls. Równocześnie z erekcją try 
bunału Prym as Polski Stefan Wyszyński mianował oficjałem sądu 
ks. W acława Wyciska i nadał mu facultates przysługujące ordy
nariuszowi w spraw ach sądowych. Mianował również dalszych 
członków trybunału. W rok potem (20. IX. 1952). Prym as Polski na
znaczył T rybunał M etropolitalny Gnieźnieński jako trzecią instan
cję dla spraw  opolskich 19. Nie roztrzygało to jednak wątpliwości, 
jaki sąd jest dla A dm inistracji Opolskiej sądem apelacyjnym. Do
tychczas spraw y Śląska Opolskiego, rozstrzygane w I instancji 
w Katowicach, kierowane były do Sądu M etropolitalnego w K ra
kowie jako II instancji. Z chwilą jednak powstania sądu kościel-

16 Zał. V.
17 D ekrety w ydane były dnia 11 X  1950 n r 2315/50/P oraz 10 XI 1950 

n r 2551/50/P. Zał. XIV i XV.
18 Zał. XVI.
19 Zał. XVIII.
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nego w Opolu, sąd w Krakowie nie staw ał się ipso facto instancją 
apelacyjną. S ekretariat Prym asa Polski, do którego skierowano po
wyższe wątpliwości, in terpretu jąc wydane dekrety, potwierdził, że 
drugą instancją dla sądu w Opolu jest Sąd M etropolitalny w K ra
kowie. W ątpliwości jednak pozostały, mimo że sąd krakowski kon
tynuow ał rozpatryw anie spraw  opolskich. Dlatego też M etropolita 
Krakowski kard. K arol W ojtyła pismem skierowanym  do Prym asa 
Polski dnia 14. V. 1968 r. stanął na stanowisku istnienia dubium 
co do kompetencji Sądu M etropolitalinego w Krakowie w tych 
sprawach. Wobec tego Prym as Polski, powołując się na „specia
lissimae facultates a Sancta Sede tribu tae” sanował „ad cautelam ” 
spraw y opolskie rozstrzygane po r. 1951 w instancji apelacyjnej 
w Krakowie 2“, a jednocześnie zatw ierdził istniejącą praktykę, usta
nawiając Sąd M etropolitalny w Krakowie drugą instancją dla 
spraw  opolskich, a Sąd M etropolitalny w Warszawie jako instancję 
trzecią 21.

Jako ostatni utworzony został Sąd Biśkupi Diecezji W armińskiej. 
Po wojnie, na mocy dekretu Prym asa Polski kard. Hlonda, sprawy 
diecezji w arm ińskiej rozpatryw ał sąd kościelny w Poznaniu, a sąd 
duchowny w Warszawie był II instancją. Trwało to do r. 1954, 
kiedy to Sąd Arcybiskupi w Poznaniu, przeciążony ilością spraw  
zaczął odmawiać przyjm owania spraw  z Olsztyna. Ordynariusz 
w Olsztynie w tej sytuacji delegował różne sądy kościelne w Pol
sce do rozpatryw ania spraw  warm ińskich „ad casum”. W r. 1957 
biskup Wilczyński zdołał zebrać w Olsztynie grono kapłanów mo
gących poprowadzić instytucję sądową. T rybunał erygowany został 
w oparciu o dekret Prym asa Polski dnia 15. III. 1957 r. Druga in
stancja dla W armii pozostała w Warszawie 22.

Jedynie diecezja gdańska, jeden z najm niejszych ośrodków adm i
nistracji kościelnej w Polsce, pozostała przy kompetencji Sądu 
Biskupiego w Pelplinie do spraw  I instancji terenu gdańskiego, co 
ze względu na położenie i kom unikację nie nastręcza większych 
trudności.

4. Zmiany w sądach kościelnych w Lubaczowie, Przemyślu
i Drohiczynie

Według organizacji sądownictwa z r. 1947 Lubaczów był in
stancją apelacyjną dla sądu I instancji w Przemyślu. Dla małego 
terytorium  Lubaczowa, na którym  pracowało zaledwie 58 kapła
nów, było rzeczą ogromnie trudną sprostać wymaganiom dwóch 
instancji. Dlatego też arcybiskup E. Baziak z Lubaczowa, po śmierci

2» D ekret z dnia 20 N 1968 nr 1431/68/P. Zał. XXXV.
21 Zał. XXXVI.
22 Zał. XXVII.
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kard. Hlonda, zwrócił się d. 29. IX. 1949 r. do kard. Sapiehy o utwo
rzenie drugiej instancji w Przemyślu. Nowa instancja w Przem yślu 
m iała być przede wszystkim sądem apelacyjnym  dla spraw  I in
stancji z tejże diecezji przemyskiej. W ten sposób Lubaczów miał 
się uwolnić od nieproporcjonalnych do sił trudów  instancji apela
cyjnej. Zatrzym ywał jedynie spraw y z własnego terenu, które 
w trybie apelacyjnym  wysyłał do Poznania. Kard. Sapieha, powo
łując się na facultates specialissimae z dnia 28. II. 1949, mając za
pewnioną zgodę Ordynariusza przemyskiego biskupa Bardy, usta
nowił w Przemyślu drugą instancję, na czas nieokreślony: „ad tem 
pus perdurationis causae” 23.

Takie rozwiązanie spraw y nie sprzeciwiało się ani dekretowi 
K ardynałów  z d. 29. III. 1947, ani kan. 1571, ponieważ nowa instan
cja w Przem yślu była sądem numerycznie różnym od instancji 
pierwszej, o czym świadczy odrębność przewodniczącegou . Diece
zja przemyska, dysponująca wystarczającą ilością wykształconych 
kapłanów, mogła podołać zadaniu.

Druga instancja w Przem yślu przetrw ała do r. 1966, kiedy to 
Oficjał tejże instancji, biskup W. Tomaka, zaproponował rezygna
cję ze swego stanowiska z racji podeszłego wieku. Biorąc pod 
uwagę przedłożenia biskupa przemyskiego Tokarczuka, Prym as 
Polski kard. Wyszyński ustanowił sądem apelacyjnym  dla diecezji 
przemyskiej Sąd Biskupi w Lublinie, a następnie desygnował Sąd 
Metropol. Warszawski jako trzecią instancję dla spraw  przem y
skich 25.

Tymczasem sąd w Lubaczowie nie mógł podołać napływającym  
sprawom, do których był kom petentny jako I instancja. Najpierw  
w r. 1954 oficjał sądu i kanclerz kurii w Lubaczowie w im ieniu 
ordynariusza zwrócił się do Przewodniczącego Episkopatu Polski 
o przywilej dla tych, którzy zawarli małżeństwo przed r. 1946 na 
terenie archidiecezji lwowskiej a obecnie żyjąc w rozproszeniu 
m ają nieraz jedyny sąd właściwy w Lubaczowie, jako kom petentny 
ratione contractus, — by mogli wnosić swe spraw y do trybunału  
miejsca swego zamieszkania, pom ijając zasadę ,,actor sequitur fo
rum  re i” 2S.

Prośba o tego rodzaju przywilej jest charakterystyczna dla ów
czesnej sytuacji społecznej ludności, która w okresie powojennym 
m igrowała masowo z terenów wschodnich w różne okolice Polski, 
będąc długo elementem ruchliwym, bez domicilium w sensie kano

23 Zał. X.
24 R ocznik D iecezji P rzem yskie j 1952 s. 13.
25 D ekret z dnia 8 X II 1966 n r 4194/66/P i z dnia 30 III 1968 n r 968/68/P. 

Zał. X X X III i XXXIV.
26 Zał. XIX. Przyw ilej ten przedłużony został przez P rym asa Polski 

S tefana W yszyńskiego na dalsze 5 lat, dnia 22 X I 1960 r.
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nicznym 27. Nadto w czasie wojny wiele małżeństw rozpadło się. 
Wielu mężczyzn nie wróciło z wojny pozostając za granicą bądź jako 
byli wojskowi, bądź jako wyzwoleni z obozów, wielu wreszcie 
pozostało jako zaginionych, co do których nie można było wydać 
świadectwa zgonu. Nie mało wreszcie osób, korzystając z rozluź
nienia obyczajowego, jakie niesie wojna, pozostawiło współmał
żonka, starając ułożyć sobie życie inaczej na obcym terenie i usi
łując nieraz zawierać związki bigamiczne. Do tego rodzaju zjawisk 
przepisy kanoniczne nie były dostosowane, zwłaszcza że większość 
powództw, szukających orzeczenia nieważności swoich nieszczęśli
wych czy rozbitych małżeństw, a jeszcze bardziej uregulow ania 
wobec Kościoła istniejących już związków faktycznych czy cywil
nych, pochodziła od kobiet. Kobieta zaś „a viro legitime non sepa
rata, necessario re tinet domicilium viri sui” 28. Tak więc kobiety 
opuszczone przez mężów, jakkolwiek mogły mieć quasi-domicilium, 
to jednak obowiązywało je domicilium męża, o ile naturalnie nie 
miały prawnej separacji w myśl kanonów 1130—1132. Sytuacja 
komplikowała się jeszcze dodatkowo, gdy mąż przebywający za 
granicą, stara ł się zaskarżyć małżeństwo, a żona przebywała 
w kraju, to w tedy de iure kom petentny był sąd jego zamieszkania, 
choćby czasowego, o ile nie mógł lub nie chciał skierować się do 
sądu właściwego ratione contractus. Jednakże ów „iudex loci in 
quo m atrim onium  celebratum  est” dla wielu nie istniał, jak np. 
dla terytorium  dawniejszej diecezji łuckiej.

Dlatego też racje faktyczne jak najbardziej postulowały, by dla 
Lubaczowa wyjednać ów przywilej, tym bardziej że Lubaczów, 
leżący nad granicam i kraju , o niełatwej wówczas komunikacji, był 
trudno dostępny dla zainteresowanych, żyjących przeważnie w  dru
giej części Polski. Nadto skromny zasób możliwości: na terytorium

^  Kan. 92 i 93 KPK.
28 Kan. 1964. Był on przedm iotem  autentycznej in terp re tac ji tak  ze 

strony Kom isji In terp retacy jne j jak  i ze srtony K ongregacji S akram en
tów. K om isja In terp ret, dnia 14 VI 1922 r. orzekła, że żona opuszczona 
przez męża (a viro m alitiose deserta), m ająca swoje quasi-dom icilium , nie 
może zaskarżyć nieważność m ałżeństw a przed sądem swego m iejsca za
m ieszkania. — AAS XIV (1922) s. 529 ad XIV. In strukcja  K ongregacji 
S akram entów  z r. 1929 (AAS X X II s. 168 i n.) oraz z r. 1936 (AAS X X V III 
s. 366 i n.) polecają zastosowanie wszelkich ostrożności w  w ypadku, gdy 
spraw ę przejm uje sąd, na którego teren ie strona m a jedynie quasi dom i
cilium. W w ypadku, gdy mąż jest powodem, a m a tylko quasi domicilium, 
żona zaś, nie m ając praw nej separacji, bez względu na anim us m anendi, 
może mieć jedynie quasi domicilium, to w  w ypadku zbiegu takich  dwóch 
quasi dom icilium  „uxor... necessario re tin e t dom icilum  v iri sui”. Takie 
też stanow isko zajęła In strukcja  K ongregacji Sakram entów  z dnia 15. VIII. 
1936 „Provida M ater”: „TJxor, a viro non legitim e separata , quae proprium  
quasi dem icilium  habet, conveniri potest etiam  coram  O rdinario  dom i
cilii v iri sui, non autem  quasi domicilii, nisi in casu quo hic domicilio ca- 
re a t” — art. 7.
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Lubaczowa bowiem w r. 1954 liczba kapłanów, jak podaje ks. Mi
chał O rliń sk i29, zmniejszyła się do 37.

D ekret Przewodniczącego Episkopatu uwzględniając wszystkie 
te przesłanki udzielił kom petencji wszystkim sądom duchownym 
w Polsce względem osób, które przed rokiem 1946 zaw arły zw ią
zek małżeński na terenie archidiecezji lwowskiej, a występujących 
jako strony procesowe, o ile mieszkały na terenie objętym  ju 
rysdykcją danego sądu, niezależnie, czy osobą tą była kobieta czy 
mężczyzna, czy jej zamieszkanie kwalifkowało się jako domicilium 
czy quasi-domicilium. Na mocy tego dekretu nie trzeba było sto
sować się do zasady ,,actor sequitur forum rei”.

Podobny przywilej zresztą udzielony został przez Kongregację 
Sakram entów na prośbę biskupa łódzkiego, Michała Klepacza, 
w r. 1948. Przyznawał on prawo skargi małżeńskiej wszystkim ko
bietom przebywającym  na terenie diecezji łódzkiej. D ekret Kon
gregacji ważny był na okres trzech lat i poza zastrzeżeniami na
tu ry  ogólnej; dotyczącymi sumienności badania sprawy i zabezpie
czenia się przed możliwością oszustwa, wykluczał z przywileju te 
sprawy, których ty tu ł opierał się na braku zgody małżeńskiej po 
stronie pozw anej30.

Mimo przywileju, k tóry  zmniejszał napływ  spraw  de nullitate 
m atrim onii do Lubaczowa, tam tejszy sąd z trudem  zdołał załatwiać 
spraw y bezwzględnie do niego należące. To spowodowało, że ordy
nariusz z Lubaczowa zwrócił się do Przewodniczącego Episkopatu 
Polski o przeniesienie I instancji w  zakres jurysdykcji sądu w Prze
myślu. Sprawa została uprzednio omówiona z Biskupem Przem y
skim. Dekret wydany dnia 12. VI. 1956 r. zadośćuczynił prośbie na 
okres 7 lat. Dzięki przedłużeniu tego dekretu przez Prym asa Pol
ski w r. 1964, losy spraw  lubaczowskich związane były z kolejami 
procedury, jaka istniała w sądzie duchownym w Przem yślu S1.

Również Adm inistracja Apostolska w Drohiczynie z wielkim tru 
dem mogła odrywać kapłanów od pracy duszpasterskiej, by zająć 
ich sprawam i sądowymi. Sędziów trzeba bowiem było zapraszać 
z terenu, by mogli, zgodnie z przepisami prawa, kolegialnie podej
mować decyzje wyrokowe. Dlatego też A dm inistrator Apostolski 
w Drohiczynie ks. Michał Krzywicki zwrócił się do Prym asa Pol
ski o pozwolenie na przeniesienie I instancji do Sądu Arcybisku
piego w Białymstoku, co zostało przez Prym asa Polski przyznane 
w  r. 19 5 0 32. Jednakże i w Białymstoku nie dysponowano wówczas 
odpowiednimi siłami, bowiem kom petentni kapłani chorowali, więc 
ks. Krzywicki po dwóch latach zwrócił się powtórnie do Prym asa

29 L ist do Przewodniczącego Episkopatu Polski z dnia 3 III  1954.
80 Załącznik VI.
31 Zał. XXV.
82 Zał. X III.
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Polski o przeniesienie spraw  sądowych ordynariatu w Drohiczynie 
do Sądu Biskupiego w S iedlcach3S. W pierwszym dekrecie, doty
czącym przeniesienia I instancji do Białegostoku, wyszczególniono, 
że sądem apelacyjnym  jest sąd Biskupi w  Łomży. W drugim  
dekrecie nie ma wzmianki o sądzie apelacyjnym, ponieważ jest 
nim ipso facto Sąd M etropolitalny Warszawski, jako trybunał ape
lacyjny dla Siedlec.

5. Trudności w sądach III instancji w Gnieźnie i w Krakowie

Błędy tzw. „okresu minionego” w Polsce, od r. 1953 zaciążyły 
także na Kościele i na sądownictwie kościelnym. Prym as Polski, 
kard. S tefan Wyszyński pozbawiony został możliwości spełniania 
swoich funkcji. Przewodnictwo Episkopatu objął wówczas biskup 
Michał Klepacz, ordynariusz łódzki, którem u Stolica Apostolska 
udzieliła odpowiednich upraw nień. Również A dm nistratorzy Apo
stolscy na Ziemiach Zachodnich i Północnych zostali odsunięci od 
swych obowiązków, a ich miejsce zajęli Wikariusze K apitulni. 
Te zmiany wśród hierarchii wywołały pewien stan niepokoju i nie
pewności. W sądownictwie kościelnym kryzys ujaw nił się najpierw  
w Gnieźnie, gdzie rządy archidiecezją objął w ikariusz generalny 
ks. S tanisław  Bross. On to po zmianie oficjała (ks. Konieczny wró
cił do W arszawy a nowym oficjałem został ks. Brasse) zaczął sta
rać się o zwolnienie sądu gnieźnieńskiego z obowiązków rozstrzy
gania spraw  w wyższych instancjach.

Najpierw  oficjał gnieźnieński zakwestionował kompetencje sądu 
gnieźnieńskiego do sądzenia spraw  diecezji włocławskiej w II in
stancji, zgodnie z uzupełniającym  dekretem  Kardynałów z dnia 
20. X. 1947 r. Jednakże dekret ten, wyznaczający Poznań jako try 
bunał apelacyjny dla Włocławka, a Gniezno jako trzecią instancję 
dla tychże spraw, nie wszedł w życie. Na skutek porozumienia się 
ordynariuszy gnieźnieńskiego i włocławskiego przyjęto praktykę 
zgodną z przepisami Kodeksu P raw a Kanonicznego, według któ
rych sąd sufragalny włocławski miał instancję apelacyjną w  sie
dzibie M etropolii — Gnieźnie. Stan taki pośrednio został aprobo
wany przez obydwóch K ardynałów  w fakcie przyznania III instan
cji Sądowi M etropolitalnem u w Krakowie dla spraw  włocław
skich 34. Dlatego też Przewodniczący Episkopatu, wobec pewnych 
niedomówień natu ry  formalnej w dotychczasowych kompetencjach 
wspomnianych sądów, osobnym dekretem  ustanow ił T rybunał Me
tropolitalny w Gnieźnie drugą instancją dla spraw  z Włocławka, 
a Sąd M etropolitalny w Krakowie instancją trzec iąss. Nie mniej

33 Zał. XVII.
34 Por. przyp. 15.
35 Dnia 26 V 1954 Nr 2519/54/P.E. Zał. XX.
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nalegania oficjała gnieźnieńskiego, popierane przez wikariusza ge
neralnego, o zwolnienie sądu w Gnieźnie nie tylko z II instancji, 
ale zwłaszcza trzeciej, trw ały  nadal. Doprowadziło to do poważnej 
zmiany w dotychczasowej strukturze hierarchii sądowniczej. Mia
nowicie dnia 24. VI. 1954 r. Przewodniczący Episkopatu Polski, ma
jąc zgodę wikariusza generalnego w Warszawie biskupa Wacława 
Majewskiego, przeniósł trzecią instancję z Gniezna do Warszawy. 
Z wyliczenia trybunałów  należących do kompetencji warszawskiego 
sądu III instancji, jakiego dokonuje dekret z dnia 24. VI. 1954 r., 
w ynika, że Przewodniczący Episkopatu zatrzym ał w mocy dekret 
z dnia 26. V. 1954 r., naznazczający Gniezno jako II instancję dla 
sądu we W łocławku 3β. Przyjęcie przez Sąd M etropolitalny w W ar
szawie III instancji rozwiązało na kilka lat zagadnienie trzeciego 
stopnia apelacji, jednakże spraw a drugiego stopnia apelacji dla 
spraw  włocławskich pozostała nadal otw arta, ponieważ Trybunał 
M etropolitalny w Gnieźnie, mimo odpowiednich dekretów, faktycz
nie od m arca 1954 r. takowych nie przyjmował. Doszło do tego, 
że Przewodniczący Episkopatu dla poszczególnych spraw  II instan
cji wyznaczał ad casum sąd według u zn an ia37. Ówczesne władze 
duchowne w Gnieźnie tłumaczyły się brakiem  sędziów. Dla roz
wiązania trudności wik. gen. Bross wszczął rozmowy na ten tem at 
z ordynariuszem  chełmińskim biskupem Kazimierzem Kowalskim, 
k tóry  zgodził się przyjąć instancję apelacyjną w Pelplinie. Odpo
wiedni dekret, ustanaw iający Sąd Biskupi w Pelplinie instancją 
apelacyjną dla Diecezji Włocławskiej, wydany został dnia 18. XI. 
1954 r.38. W ten sposób zakończył się krzyzys w sądownictwie zwią
zany z Trybunałem  w Gnieźnie.

Niebawem podobny kryzys pojawił się w Sądzie M etropolitalnym 
w Krakowie. Rozpoczął go Sąd Arcybiskupi w Poznaniu, który od 
m arca 1955 r., m otywując przeciążeniem od nadm iernej ilości 
spraw, zaczął starać się o zwolnienie z sądzenia spraw  archidie
cezji krakowskiej, k tóre rozpatryw ał w trybie apelacyjnym  od 
r. 1924. Wobec czego ówczesny wikariusz kapitulny w Krakowie 
biskup Franciszek Jop zwrócił się do biskupa Lorka, ordynariusza 
w  Sandomierzu, o przyjęcie instancji apelacyjnej, a gdy ten wy
raził zgodę, Przewodniczący Episkopatu ustanowił Sąd Biskupi 
w  Sandomierzu sądem II instancji dla spraw  z archidiecezji k ra
kowskiej, dnia 20. IV. 1955 r.39. Jednakże w roku następnym  biskup 
Lorek, nie wyjaw iając powodów, odmówił przyjm owania apelacji. 
Przez ponad rok trw ały  poszukiwania sądu, który by się podjął 
przyjąć sprawy apelacyjne z Krakowa. Wreszcie Arcybiskup Ba

se Zał. XXI.
37 Łódź, Łomża, Siedlce.
38 Zał. XX II.
39 Zał. X X III.
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ziak w ysunął propozycję ustanowienia II instancji w samym K ra
kowie. Po pewnych w ahaniach propozycja została przyjęta i P ry 
mas Polski, kard. Wyszyński, dekretem  z dnia 30. VI. 1958 r., usta
nowił przy Sądzie M etropolitalnym  w Krakowie drugą instancję 
dla spraw  rozpatrywanych w pierwszej instancji w tymże sądzie, 
na okres 5 l a t 04. Druga instancja w kościelnym sądzie w Krakowie 
nie jest, jak to było częściowo w Przemyślu, instytucją odrębną, 
ale jest jednym  sądem, który na sposób Roty Rzymskiej, sądzi 
sprawy własnego terytorium  w dwóch instancjach, pod jednym  
oficjałem, zmieniając w drugiej instancji jedynie sędziów i obrońcę 
węzła małżeńskiego. Kum ulacja dwóch instancji w sądzie krakow 
skim, dzięki fachowej kadrze pracowników, którzy w następnych 
latach skupili się wokół tegoż sądu, mimo przeciwnego przepisu 
kan. 1571 KPK, spełnia swe zadanie. Dekrety Prym asa Polski 
z dnia 31. V. 1963 i 30. IV. 1968 r. przedłużyły ten przywilej na 
dalsze 5 lat.
fW  tym  czasie, kiedy sąd krakow ski szukał dla siebie drugiej 

instancji, załatw ianie spraw  III instancji przekraczało wydolność 
pracowników sądu, tym  bardziej, że w r. 1956 zmarli w Krakowie 
dwaj wybitni prawnicy: ks. Bober i ks. Krzemieniecki. Ok. 200 
spraw  III instancji czekało na załatwienie. Przewodniczący Episko
patu przydzielał niektórym  sądom (Płock, Kielce, Łódź, Sando
mierz, Przemyśl, Siedlce, Częstochowa, Poznań, Gorzów) po kilka
naście, a naw et kilkadziesiąt spraw  małżeńskich. Było to jedynie 
rozwiązanie doraźne. Trzeba było dla wszystkich sądów drugiej 
instancji, k tóre nie były objęte kom petencją sądu III instancji 
w Warszawie, znaleźć stały trybunał apelacyjny trzeciego stopnia. 
Przewodniczący Episkopatu od lutego 1956 r. rozpoczął na ten te
m at rozmowy z biskupem  Stępą, ordynariuszem  w Tarnowie. Gdy 
ten wyraził zgodę, dnia 22. V. 1956 r. został ustanowiony w Tarno
wie trybunał III instancji z określonym terytorium  kom petencji41. 
Dekret ten nadto potwierdził w ybrany przez biskupa skład osobo
wy trybunału  III instancji, oznaczając poszczególne funkcje. Jak 
kolwiek ci sami sędziowie w większości sądzili także spraw y w I 
instancji z terenu diecezji tarnowskiej, to jednak zaczęło przeważać 
przekonanie, że sąd III instancji jest sądem „apostolskim”, różnym 
od sądu diecezjalnego. Doprowadziło to do mianowania odrębnego 
przewodniczącego I instancji. Zagadnienie odrębności dwóch insty
tucji sądowych w jednej diecezji stało się zagadnieniem nie tylko 
teoretycznym. List z S ekretariatu  Prym asa Polski, skierowany do 
oficjała sądu w Tarnowie, in terpretu jąc tenor dekretu, szczególnie 
słowa: „Dioecesano Tribunali Tarnoviensi deferim us”, stanął na 
stanowisku istnienia jednej sądowej instytucji diecezjalnej, która

40 Zał. XXVIII.
41 Zał. XXIV.
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ma upraw nienia do rozstrzygania spraw  innych sądów w III in
stancji. Dla tych spraw, które stanowią część pracy sądu, biskup 
może zarezerwować określonych sędziów. W konsekwencji później
sza nominacja przewodniczącego I instancji wprowadziła jedynie 
urząd wiceoficjała przy jednym  i jedynym  sądzie, powierzając mu 
część spraw, tj. tych w I instancji. W ten sposób III instancja Sądu 
Biskupiego w Tarnowie nie tylko przyczyniła się do ubogacenia 
doświadczenia w dziedzinie sądownictwa kościelnego w Polsce, ale, 
rozstrzygając w ciągu ponad czterech lat setki spraw  małżeńskich, 
zaradziła skutecznie i spraw nie potrzebom sądowym w trudnym  
okresie.

6. Reorganizacja sądów III instancji

Październik 1956 r. był miesiącem doniosłych zmian w Polsce. 
Te zmiany nie pociągnęły równocześnie przekształceń w dziedzinie 
sądownictwa kościelnego, nie dlatego żeby spraw y sądów kościel
nych traktow ano poza wszystkimi innymi, ale po prostu, że s tru k 
tura, jaką zastały zmiany październikowe w r. 1956, mogła jeszcze 
spełniać swe zadanie. Jedynie w r. 1956 przywrócono trybunałow i 
w  Gnieźnie obowiązek rozpatryw ania spraw  diecezji włocławskiej 
w trybie apelacyjnym, zw alniając z tego zadania Sąd Biskupi 
w  Pelplinie 42. Niemniej przygotowywała się zmiana dotycząca trze
cich instancji. Utworzenie III instancji w Tarnowie w r. 1956 miało 
charakter tymczasowy. D ekret przewodniczącego Episkopatu z m aja 
tego roku przede wszystkim dyspensował Sąd M etropolitalny 
w Krakowie „ab onere iudicandi”. Trudno było z powrotem prze
nosić trzecią instancję do Krakowa, ponieważ tam tejszy sąd, jako 
m etropolitalny, był instancją apleacyjną dla kilku diecezji, a nadto 
rozstrzygał spraw y własnego terenu w dwóch instancjach. Nie 
było potrzeby przenoszenia III instancji z Warszawy, bowiem cen
tralne położenie stolicy i grono licznych praw ników  zapewniało 
spraw ne wykonanie spraw  apelacyjnych. Nastąpiło więc przesu
nięcie: sądy skupiające się w r. 1947 przy Trybunale III instancji 
w Gnieźnie teraz zostały skoncentrowane przy Sądzie Metropoli
talnym  w Warszawie, podczas gdy sądy, m ające trzecią instancje 
w  Krakowie, po 4-letnim okresie kompetencji Sądu Biskupiego 
w  Tarnowie, zostały przeniesione do ośrodka apelacyjnego w Gnieź
nie. Reorganizacja sądownictwa, dokonana na mocy dekretu P ry 
masa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego z dnia 22. X. 1960 r.43, 
który  „ob m utatas conditiones” naznaczył T rybunał M etropolitalny 
Gnieźnieński i Sąd M etropolitalny W arszawski jako III instancje 
dla poszczególnych sądów drugiej instancji, został zakomunikowany

42 Zał. XXVII.
43 Zał. XXIX.
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Stolicy A postolskieju . Nowy układ hierarchii sądów uformował 
się następująco:

I instancja II instancja III instancja

Białystok Łomża Gniezno
Drohiczyn (zob. Siedlce)
Lublin Warszawa Gniezno
Łódź Warszawa Gniezno
Olsztyn Warszawa Gniezno
Płock Warszawa Gniezno
Przem yśl Przemyśl (Lublin) Gniezno (W-wa)
Sandomierz Warszawa Gniezno
Siedlce Warszawa Gniezno
Warszawa Poznań Gniezno
Częstochowa Kraków Warszawa
Gdańsk (zob. Pelplin)
Gniezno Pelplin (Poznań) Warszawa
Gorzów Poznań Warszawa
Katowice Kraków Warszawa
Kielce Kraków Warszawa
Kraków Kraków W arszawa
Lubaczów (zob. Przemyśl) Poznań Warszawa
Łomża Białystok Warszawa
Opole Kraków W arszawa
Pelplin Gniezno W arszawa
Poznań Włocławek (Gniezno) Warszawa
Tarnów Kraków Warszawa
Włocławek Gniezno Warszawa
Wrocław Poznań W arszawa

Pozycja Lubaczowa w powyższym zestawieniu hierarchii sądów 
nie jest teoretyczna. Przeniesienie iurysdykcji nad sprawam i z Lu
baczowa do Przem yśla nie oznaczało likwidacji własnego sądu. 
Jakkolw iek reskrypt z dnia 16. IV. 1964, przedłużający kompetencje 
sądu kościelnego w Przem yślu dla Lubaczowa wygasa w r. 1971, 
Sąd Arcybiskupi w Lubaczowie istnieje i ma swoją II instancję 
w Poznaniu.

Miejscowości u jęte w nawiasach, oznaczają zmiany dokonane na 
szczeblu II instancji po roku 1960. I tak  w r. 1961 na wniosek A r
cybiskupa Poznańskiego Prym as Polski przeniósł II instancję dla 
spraw  terenu archid. poznańskiej z Włocławka do G niezna45. 
W ślad za tym  dekretem  przeniesiono również instancję apelacyjną

44 Pismo z odpisem dekre tu  zostało w ysłane przez S ek re ta ria t P rym asa 
Polski do K ongregacji Sakram entów  dnia 19 II 1961 Nr 1963/61/P.

45 Zał. XXX.
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dla archid. gnieźnieńskiej z Pelplina do P oznan ia46. Ustanowienie 
sądów kościelnych w Gnieźnie i w  Poznaniu nawzajem  dla siebie 
instancjam i apelacyjnym i miało na celu przede wszystkim dobro 
petentów, ze względu na bliskie położenie i dogodną komunikację.

7. Apelacja do IV lub dalszej instancji

W związku z omawianiem organizacji III instancji należy poru
szyć zagadnienie dalszych instancji, tj. czwartej lub piątej. Wia
domo, że spraw y o orzeczenie nieważności małżeństwa, dotyczące 
stanu osoby, nie przechodzą w stan rzeczy osądzonych (kan. 1903). 
Zdarza się jednak, że strony w procesie po dwóch lub trzech wy
rokach negatywnych, a więc już po wyczerpaniu wszystkich szcze
bli hierarchii sądowniczej, domagają się dalszej instancji dla roz
patrzenia swej sprawy. Oczywiście, że do przyjęcia takiej petycji 
nie wystarcza sama wola stron, pragnących kontynuować proces, 
ale wymagane są do tego nowe i ważne dowody oraz dokumenty 
przem awiające za możliwością nieważności zaskarżanego małżeń
stwa. Może się bowiem zdarzyć, że w późniejszym okresie odna
lazł się nowy świadek lub nieznane dotąd dokumenty czy inne 
dowody. Ocena, czy przedłożone przez powoda dowody są „nowe 
i ważne” należy do sądu. Rota Rzymska rozpatruje to osobnym 
aktem  pod nazwą „nova propositio causae”. W ypracowała ona też 
cały szereg przesłanek, które ułatw iają uznanie przedłożonych 
argumentów za wystarczające do uzyskania beneficjum  dalszej 
in s tan jc i47. W Polsce, gdy powód w sprawie o nieważność małżeń
stwa, po dwóch wyrokach negatywnych, apeluje do III instancji 
i przedkłada nowe argum enty, to ich ocena należy do tegoż sądu, 
k tóry  kolegialnie dekretem  albo sprawę przyjmie, albo ją oddali. 
W wypadku zaś apelacji do dalszej instancji petycje kierowane są 
do Prym asa Polski, ponieważ żaden z trybunałów  III instancji nie 
ma upraw nień rozsądzać sprawy w dalszym turnusie, jako to przy
sługuje Rocie Rzymskiej. Prym as Polski, by naznaczyć sąd IV in
stancji, żąda także, po myśli kanonu 1903 oraz art. 217 Instrukcji 
„Provida M ater” Kongregacji Sakram entów z r. 1936, nowych 
i ważnych dowodów. Nie podejm uje się jednak ich oceny w sposób 
definitywny. Po prostu idzie o to, by naznaczenie nowego sądu

46 Zał. XXXI.
47 Szeroko dyskutuje się nad art. 217 In strukcji „Provida M ater’’ 

z dnia 15. VIII. 1936. A rgum enty „nowe” nie m uszą być zaraz rozstrzyga
jące, ale w inny zaw ierać możliwość zm iany poprzedniego w yroku, takie 
stanow isko w yrażone zostało w  wielu w yrokach rotalnych. Samo w ska
zanie nowych św iadków  nie jest jeszcze tym  sam ym  przedstaw ieniem  
„nowego i ważnego” argum entu. Może natom iast takim  dowodem być 
w ykazanie, że pew ne fak ty  i okoliczności nie były wzięte pod uwagę 
przez sędziów. Por. S. Romanae Rotae Decisiones, vol. X LI (1959) c. F  e- 
1 i c i, s. 545, 2; vol. X LIX  (1957) c. P i n n a  s. 6 n. 2 i i.
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miało minum uzasadnienia oraz by nie narażać sąd na zbędną 
pracę a stronom  zaoszczędzić złudzeń. Gdy jednak petent przedłoży 
argum enty, które w konfrontacji z dotychczasowymi wyrokami 
w ydają się być „nowe i ważne”, w tedy Prym as Polski naznacza 
jeden z sądów kościelnych w Polsce do przyjęcia i rozstrzygnięcia 
spraw y w II turnusie III instancji, lub też po prostu w IV instan
cji,, pod warunkiem  jednak, że powód przedłoży odpowiednie do
wody. Dowody złożone uprzednio w Sekretariacie Prym asa Polski 
przesłane zostają do naznaczonego trybunału  i ten, biorąc pod 
uwagę inne, ew entualnie nadesłane jeszcze przez petenta, mając 
do dyspozycji całość ak t sprawy, dokonuje kolegialnie oceny tych 
dowodów i spraw ę przyjm uje do merytorycznego rozpatrzenia lub 
ją dekretem  oddala. W wypadku oddalenia dekret musi zawierać 
umotywowanie praw ne i faktyczne.

Każdy sąd diecezjalny w  Polsce może być desygnowany przez 
Prym asa Polski do roztrzygania spraw  małżeńskich w dalszych in
stancjach i faktycznie każdy z sądów takie spraw y rozstrzygał. 
Preferow ane mogą być te sądy, w których pracuje większa ilość 
sędziów, do których strony m ają lepszy dojazd itp. Takich spraw  
co roku jest w Polsce zazwyczaj kilkanaście. Zdarza się nieraz, 
choć bardzo rzadko, że, gdy powód przedłoży odpowiednie racje, 
ten sam trybunał rozpatruje spraw ę w IV instancji, k tórą już roz
patryw ał w pierwszej lub drugiej. Wówczas jednak turnus sędziów 
musi być zupełnie inny od tego, który rozpatryw ał sprawę uprzed
nio.

Trudno jest odpowiedzieć, naw et w przybliżeniu, na pytanie, ile 
spraw  rozstrzygnęły sądy kościelne w Polsce w okresie dwudzie- 
stopięciolecia. Jedyny przyczynek do tego zagadnienia daje nie
publikowane opracowanie ks. Wł. Szafrańskiego, oficjała z Wło
cławka, wygłoszone jako refera t na zjeździe oficjałów w r. 1957, 
pt. „Statystyka wyroków w sprawach małżeńskich w polskim są
downictwie Kościoła Katolickiego w latach 1945—1957”. Autor 
obliczył, że w tym  okresie zapadło 7 039 wyroków, z czego 3 699 
orzekało nieważność małżeństwa, a 3 340 tej nieważności nie 
stwierdzało. Zważywszy, że w latach 1959—1963 w niektórych są
dach zwiększyła się ilość skarg małżeńskich, można by ostrożnie 
sądzić, że do r. 1970 włącznie, wydano w Polsce ok. 20 000 kościel
nych wyroków dotyczących nieważności małżeństwa. Nie będzie 
to jednak cyfra zaskarżonych małżeństw, bowiem niektóre sprawy 
przeszły przez dwa wyroki, inne zaś trzy lub więcej. Zakładając, 
że przeciętnie każda spraw a małżeńska przechodzi przez 2,5 w yro
ków, to z liczby 20 tys. wyroków otrzym amy 8 tys. rozpatryw a
nych spraw. Opierając się na statystyce opracowanej przez 
ks. Szafrańskiego połowa wyroków w ogólnym przekroju to w y
roki stw ierdzające nieważność małżeństwa. Nie znaczy to, że po
łowa zaskarżonych małżeństw przegrywa, trzeba bowiem wziąć
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pod uwagę, że do orzeczenia nieważności małżeństwa wystarczą 
dwa wyroki afirm atyw ne, podczas gdy niektóre spraw y kończą się 
trzem a lub czterema wyrokam i negatywnymi, inne znów m ają 
jeden w yrok negatywny, a przecież mogą zakończyć się orzecze
niem nieważności. Jeżeli połowa wyroków to wyroki afirmatywne, 
to znaczy, że było ich w  dwudziestopięcioleciu ok. 10 tys. Tę sumę 
trzeba podzielić przez dwa, ponieważ do definitywnego wyroku 
potrzebne są dwa jednobrzmiące wyroki, i wówczas otrzymamy 
sumę ok. 5 tys. małżeństw, co do których stwierdzono nieważność 
ich zawarcia. Do tego należy dodać nieco ponad 1100 małżeństw 
rozwiązanych na mocy dyspensy super rato et non consummato” 48.

8. Zjazdy oficjałów

Zjazdy oficjałów, rozpoczęte w r. 1949 z inicjatyw y Prym asa 
Polski, Arcyb. S tefana Wyszyńskiego, odegrały ogromną rolę 
w kształtow aniu się poziomu i specyfiki sądownictwa w Polsce po
wojennej. Organizację pierwszego Zjazdu powierzył Prym as Polski 
wytraw nem u pawnikowi, ówczesnemu adm inistratorowi apostol
skiemu na Warmii, ks. Teodorowi Benschow i49. Intencja Prym asa 
zwołania zjazdu przedstawicieli sądów pokryw ała się z wyczu
walną tendencją w tym  kierunku u  teologów i kanonistów, którzy 
wzmiankowali o tym  na spotkaniach w Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim i podczas zjazdu teologów w Krakowie. W prawdzie 
przed wojną, prawdopodobnie w r. 1932, m iał miejsce zjazd ofi
cjałów sądów kościelnych w Polsce, ale miał on zupełnie inny 
charakter. Oficjałowie wówczas wezwani zostali przez audytora 
Roty Rzymskięj ks. Janasika, który jako przedstawiciel Stolicy 
Apostolskiej udzielał oficjałom pouczeń, a niewątpliw ie i wymówek 
czy napomnień 50.

48 W r. 1961 Sąd M etropolitalny W arszawski w ydał 395 w yroków  — 
jak  podał oficjał tego sądu na Zjeździe w r. 1962. Ilość spraw  w prow a
dzonych do tego sądu po w ojnie w r. 1970 przekroczyła liczbę 7 tysięcy. 
W tej liczbie mieszczą się spraw y, k tó re  nie zostały zakończone w y
rokiem  le.cz oddalone dekretem  oraz spraw y o dyspensę od m ałżeństw a 
niedopełnionego. Obraz pracy Sądu M etropolitalnego W arszawskiego 
i, w  pewnej proporcji innych sądów, można odnaleźć w  ary tku le ks. P a- 
d a c z a :  Działalność i praca Sądu Metropolita lnego W arszaw skiego  
w  r. 1964. — Wiadomości Archid iecezja lne  W arszaw sk ie  7/1965 s. 163—165.

49 Polecenie w ydał P rym as Polski w  liście z dnia 4 IV 1949 nak reśla 
jąc jednocześnie najpiln iejsze zadania: utw orzenie w  Polsce delegatury 
K ongregacji Sakram entów , k tó ra  by opracow yw ała w ota w  procesach 
o niedopełnienie m ałżeństw a oraz byłaby instancją odwoławczą dla spraw  
o uzyskanie dekretu  w dow ieństw a w  w ypadku dowodzenia śm ierci zagi
nionego współm ałżonka. W edług założeń P rym asa Polski w  Zjeździe m ieli 
uczestniczyć także wiceoficjałowie.

60 Wiadomość podana w  przem ów ieniu ks. T. Benscha na с t warcie 
Zjazdu. Tekst w archiw um  SPP „A kta  sądów  kośc. 1949”.
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Pierwszy Zjazd Oficjałów odbył się w Warszawie w dniach 22 
i 23 czerwca 1949 r. Podczas Zjazdu omówiono gruntow nie zagad
nienia: procedury w sprawach małżeństwa niedopełnionego, pro
cedury przy w ydaw aniu dekretu wdowieństwa w wypadku domnie
manej śmierci, sprawę poradnictwa sądowego i adwokatów oraz 
ujednolicenia nom enklatury sądów i form ularzy procesowych. 
W toku tych obrad powołano trzy  komisje: pierwszą dla opraco
wania procedury przy sprawach „domniemanej śm ierci” 51, drugą 
dla unorm owania zagadnień poradnictw a sądowego 52 i trzecią dla 
ustalenia nom enklatury sądów i jednolitości form ularzy aktów pro
cesowych 5S. W spraw ie procedury o dyspensę od małżeństwa nie
dopełnionego z uznaniem przyjęto wnioski wysunięte przez ks. Fi- 
lipiuka z Siedlec o utworzenie komisji wotantów, którzy ze zle
cenia Stolicy Apostolskwiej opracowaliby uwagi na tem at spraw, 
by uniknąć w ten sposób tłumaczenia całych akt, lub też by tłu 
maczyć jedynie akta spraw y a nie procesu. Zagadnienie procesu 
super rato przeszło ostatecznie do opracowania w Sekretariacie 
Prym asa Polski.

Jeszcze jeden wniosek zgłosił ks. Filipiuk, mianowicie, by po
szczególne sądy mogły w sprawach rekwizycji zwracać się bezpo
średnio do proboszczów poza własnym  terenem, a nie za pośred
nictwem  kom petentnej kurii czy sądu, uprościłoby to i przyspie
szyło tok załatw iania sprawy. Wniosek ten jednak, wkraczający 
w dziedzinę jurysdykcji poszczególnych ordynariuszy, zdaje się, 
nie był rozpatryw any na forum  episkopatu.

Zjazd miał charakter wybitnie organizacyjny. Poruszył proble
my, które stały się przedmiotem dociekań następnych Zjazdów, wy
tyczył śmiałe perspektywy, wskazał potrzeby i szukał rozwiązań.

Organizację II Zjazdu Oficjałów powierzył Episkopat Polski 
ks. Duczyńskiemu, oficjałowi warszawskiemu. Odbył się on 
w dniach 18 i 19 września 1957 r. w Warszawie. Miał charakter 
raczej naukowy. Chodziło o ujednolicenie działalności sądów po
przez pogłębienie studium  praw a i procedury. Świadczą o tym  
referaty wygłoszone na tem at następujących zagadnień: — impo
tencja, — ks. Karłowski (Poznań), wykluczenie potomstwa — 
ks. Konieczny (Warszawa), „Rada Praw nicza” —· ks. Duczyński 
(Warszawa), adwokaci w procesie małżeńskim — ks. Niemczewski 
(Kraków), dochodzenie przedsądowe w spraw ach o nieważność 
małżeństwa ■— ks. Padacz (Warszawa). Do gruntowniejszego opra
cowania tego zagadnienia, niewystarczająco uwzględnionego

51 W skład kom isji weszli oficjałowie: ks. B iskupski z W łocławka, 
ks. Kwolek z P rzem yśla i ks. Konieczny z Gniezna.

52 Oficjałowie: ks. P ałka  i K w ieciński z Lublina oraz ks. Duczyński 
z W arszawy.

53 W skład tej kom isji zostali powołani: ks. prof. M yrcha, ks. prof. 
Pałka, ks. prof. P e tran i i ks. Kwieciński.
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w kościelnym praw ie procesowym, powołano specjalną komisję. 
Uwagi poczynione w tej m aterii przyczyniły się do wytworzenia 
aktualnej p raktyki w trybunałach polskich, k tóra przed przyję
ciem sprawy przesłuchuje kilku świadków w sposób sumaryczny 
i zasadniczo bez przysięg i54.

Dalej, omówiono i ujedolicono system opłat za proces we wszyst
kich sądach ■— ks. Ochnicki (Łódź). Ustalono, że za przeprowadze
nie procesu w I instancji można pobierać 800 zł, a w II instancji 
600 zł. Udział prom otora sprawiedliwości w sprawach o nieważność 
małżeństwa referow ał ks. Duczyński, a ks. Kwolek (Przemyśl) omó
wił różnice między praw em  małżeńskim obrządku wschodniego 
i kodeksem Praw a Kanonicznego. Zagadnienie procedury w spra
wach o uznanie za zmarłego przedstawił ks. Zaręba (Gniezno), 
ks. Szafrański (Włocławek) przedstawił statystykę spraw  małżeń
skich w polskim sądownictwie Kościoła rzymsko-katolickiego w la
tach 1945—1957 i wreszcie ks. Kotowski (Warszawa) wyłożył zasady 
dotyczące procedury w sprawach o dyspensę od małżeństwa niedo
pełnionego. Żywe dyskusje dokonały poszerzenia problem atyki na 
zagadnienia praktyczne. Powołane na poprzednim Zjeździe komisje 
przedstaw iły stan swoich prac.

Trzeci Zjazd Oficjałów zebrał się w Warszawie w dniach 27—28. 
IX. 1962 r., również pod przewodnictwem oficjała Duczyńskiego 
i podobnie jak poprzedni był pogłębieniem doktrynalnym  naj
aktualniejszych zagadnień sądownictwa. Podczas Zjazdu wygło
szono następujące referaty: „Ustalenie pewności m oralnej u sę
dziego w sprawach o nieważność m ałżeństw a” — ks. Zaręba 
(Gniezno), „Zdolność świadczenia” — ks. Jatow itt (Częstochowa), 
„Przesłuchanie stron i świadków przez sąd delegowany” — ks. Pa- 
dacz (Warszawa), „Wyroki w kościelnym procesie małżeńskim” — 
ks. Szafrański (Włocławek), „Sym ulacja całkowita i częściowa” — 
ks. Konieczny (Warszawa), „Sprawy o nieważność małżeństwa z tyt. 
przymusu lub bojaźni w świetle orzeczeń S. Roty Rzymskiej” — 
ks. Kwieciński (Lublin), „Uwagi proceduralne w spraw ach m atri
monii ra ti et non consum m ati” — ks. Borowiec (Warszawa). Przy
jęto także sprawozdania z prac komisji.

Dnia 9 i 10. IX. 1964 r. obradował IV Zjazd Oficjałów w W ar
szawie pod przewodnictwem oficjała Sądu M etropolitalnego w W ar
szawie ks. Padacza. Niektóre refera ty  były powtórzeniem tem atów 
omawianych na poprzednim Zjeździe. Jako nowe zagadnienia po
ruszono: „Zadania sędziego instruktora i ponensa” — ks. Padacz, 
„Sym ulacja częściowa i całkow ita” — ks. Heidrich (Łódź), „Zasady

54 P a d a c z  Wład. ks., Dochodzenie przedsądowe celem  ustalenia pod
staw  praw nych i fak tycznych  skargi o nieważność m ałżeństw a, Polonia 
Sacra 9 (1957) s. 421—423. K o n i e c z n y  K. k s .„ L uka  praw na w  kościel
n e j procedurze sądowej, A teneum  K apłańskie, t. 53 (1950) s. 70—72.
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Roty Rzymskiej dot. am encjr jako przeszkody m ałżeńskiej” — 
ks. Karłowski (Poznań), „Impotencja z uwzględnieniem praw a 
i medycyny” — ks. Ruszczak (Warszawa), „Uzupełnienie instrukcji 
dowodowej w instancjach apelacyjnych” — ks. Jóźwiak (Gniezno), 
„W arunek w pojęciu kan. 1092 K PK ” — ks. Gościmski (Warszawa).

W roku m illenijnym  20. IX. 1966 r. miał miejsce V Zjazd Oficja
łów w Gnieźnie. Wygłoszono na nim  dwa referaty: ,,700-lecie usta
nowienia oficjała sądowego w Polsce” — ks. Padacz, oraz „Braki 
proceduralne w procesach o nieważnoćś małżeństwa, prowadzonych 
przez sądy kościelne w Polsce” — ks. Jóźwiak.

Jakkolw iek charakter Zjazdów był zróżnicowany: od pierwszego 
dynamizmu organizacyjnego, poprzez fazę pogłębienia doktrynal
nego aż do pewnych powtórzeń, drobiazgowych dociekań p rak
tycznych i rozważań historycznych — to dorobek całości jest dla 
sądownictwa w Polsce, wniesiony przez Zjazdy Oficjałów, ogromny. 
Zjazdy przede wszystkim wytyczyły kierunek partykularnego unor
mowania takich zagadnień jak: postępowanie w spraw ach „domnie
manej śm ierci” współmałżonka, dyspensy od m ałżeństw niedopeł
nionych, udział adwokatów i doradców praw nych w procesach 
kościelnych oraz w dużym stopniu przyczyniły się do jednolitości 
postępowania poszczególnych sądów. Do tego pozytywnego bi
lansu trzeba dodać korzyść wzajemnych kontaktów, konfrontacji 
poglądów i atm osferę zachęty do wiernego i duszpasterskiego słu
żenia w iernym  na odcinku sądownictwa 55.

9. Spraw a „dekretów  w dowieństw a” na podstawie domniemanej 
śmierci współmałżonka

Po wojnie liczba osób zaginionych w yrażała się w setkach ty 
sięcy. Dlatego też wnioski o uznanie współmałżonka za zmarłego 
były bardzo liczne. Ludzie ginęli nie tylko na froncie, ale i pod
czas bombardowań, deportacji, w  obozach koncentracyjnych, a tam  
właśnie ustalenie śmierci było nieraz bardzo trudne, jako że nie 
zawsze byli świadkowie a rzadko kiedy dokumenty. Zgodnie z ka
nonem 1069 § 2 taką śmierć trzeba było ustalić w sposób kano
niczny, co w tych w arunkach wymagało specjalnego postępowania. 
Winno ono objąć: przesłuchanie petenta, świadków ostatnich chwil 
życia zaginionego, świadków ich zgodnego czy niezgodnego poży
cia, zebranie dokumentów wskazujących na poszlaki śmierci, 
oświadczeń międzynarodowych organizacji charytatyw nych, w szcze
gólności Czerwonego Krzyża, ustalenie domniemań itp. Źródłem 
norm atywnym  takiego postępowania była Instrukcja Supram ae 
Congregationis S. Officii z dnia 13. III. 1868 r. Ponieważ jednak In 

55 Szczegółowe protokóły ze Zjazdów  oraz ważniejsze re fera ty  były 
rozesłane w m aszynopisie do poszczególnych sądów.
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strukcja ta pozostawiała możliwość podwójnej procedury: sądowej 
lub adm inistracyjnej, wytworzyły się odmienne praktyki diece
zjalne: niektóre diecezje czyniły sprawę sporną i powierzały ją 
sądowi, podczas gdy w innych diecezjach załatwiano tego rodzaju 
wnioski w adm inistracji kurialnej przez wikariusza generalnego. 
Instrukcja Episkopatu Polski z dnia 9 września 1946 r., opracowana 
przez ks. T. Benscha, omawia zagadnienie domniemanej śmierci 
w  pięciu punktach i poleca zebrane przez proboszcza dowody prze
słać do k u r i i5S. Jednakże rozporządzenia niektórych ordynariuszy 
wprowadzające powyższą Instrukcję na terenie diecezji wskazy
wały na możliwość podwójnego postępowania: administracyjnego 
i sądow ego57. Prowadziło to łatwo do sytuacji konfliktowych. 
Pierwszy zasygnalizował taką sytuację biskup Radoński z Wło
cławka w liście skierow anym  do Prym asa Polski dnia 8. III. 1949 r. 
Ponieważ w Poznaniu i we Włocławku spraw y „domniemanej 
śm ierci” prowadziły sądy diecezjalne, gdy zachodził wypadek ape
lacji od wydanego orzeczenia sądowego, Włocławek przyjm ował 
spraw y poznańskie w trybie apelacyjnym. Skoro jednak sprawy 
włocławskie odsyłane były w trybie apelacyjnym  do Tryb. Me
tropolitalnego w Gnieźnie, ten, deklarując się niekompetentnym, 
nie rozpatryw ał ich uważając, że należą do postępowania adm ini
stracyjnego, w którym  nie ma apelacji. Właśnie w Gnieźnie tok 
postępowania był adm inistracyjny. Petent w takim  wypadku nara
żony był na długie czekanie,, ponieważ w postępowaniu adm ini
stracyjnym  pozostała jedynie możliwość odwołania się do Kongre
gacji Sakram entów 58. Stąd też biskup Radoński postulował, by 
Episkopat Polski postarał się w Rzymie o utworzenie w Polsce 
instytucji, k tóra jako instancja apelacyjna rozstrzygała odwołania 
wnoszone z diecezji w  spraw ach „de praesum pta m orte”.

Zagadnienie to referow ał na I Zjeździe Oficjałów ks. Konieczny. 
Podczas długiej dyskusji nad referatem  wniesiono wiele cennych 
spostrzeżeń na tem at presum pcji jako środka dowodowego przy 
uznaniu za zm arłych więźniów niektórych obozów koncentracyj
nych lub uczestników znanych bitew, jednakże nie zdołano roz- 
trzygnąć, na jakiej drodze ma toczyć się w Polsce postępowanie. 
Powołano w tym  celu specjalną komisję, która przy współpracy 
Sekretariatu  Prym asa Polski wypracowała wotum, które ostatecz
nie posłużyło P lenarnej Konferencji Episkopatu Polski, obradującej 
w  Krakowie w dniu 23. XI. 1949 r. do wydania odpowiedniej in
strukcji. Instrukcja ta ujęła zagadnienie w sposób następujący: 
spraw y o stwierdzenie stanu wolnego w wypadku domniemanej

56 Zał. IX  a.
67 Zał. IX  b.
58 Kan. 247 § 2. Por. Decyzja K ongregacji S akram entów  z dnia 18 XI 

1920 — AAS XIV s. 96—97. Także kan. 1069 § 2 oraz In strukcja  Kongr. 
Sakram . z dnia 29 VI 1941 — AAS (1941) s. 297 ad 4, a, c.
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śmierci prowadzi oficjał, ale w trybie adm nistracyjnym . Od jego 
decyzji przysługuje rekurs od ordynariusza i nowe badania w tró j- 
osobowym składzie. Dopiero od ich decyzji przysługuje rekurs do 
Kongregacji Sakram entów 59.

W łatach następnych zagadnienie dowodzenia śmierci zaginio
nych było nadal przedmiotem ożywionych dyskusji wśród praw ni
ków. Na II Zjeździe w r. 1957 ks. oficjał Zaręba z Gniezna wygłosił 
referat, z którego można się dowiedzieć, że wówczas w 15 diece
zjach w Polsce spraw y de praesum pta m orte załatw iali oficjałowie, 
a w 9 wikariusze generalni. Referat omawiał szeroko podstawy 
prawno kanoniczne tego rodzaju postępowania, a przede wszyst
kim praktycznie uporządkował różne domniemania, jakie w spra
wach domniemanej śmierci mogą występować. Prelegent postulo
wał, by orzeczenia o stw ierdzeniu śmierci tą  drogą odnotowywane 
były w akcie chrztu i małżeństw a jako oryginał umieszczane 
w księdze zmarłych. W ykład ks. Zaręby informował również, że 
w latach 1954—1956, kiedy to już ilość podań o dekret wdowień
stwa zasadniczo zmalała, we wszystkich diecezjach w Polsce wy
dano 4 569 dekretów  stwierdzających śmierć współmałżonka, z czego 
26 jedynie okazało się niezgodnych z prawdą, gdyż uznani za zm ar
łych wrócili żywi.

Można też znaleźć dość dużo lite ra tu ry  z tych czasów na ten 
te m a teo.

10. Procedura w sprawach o dyspensę od małżeństwa 
niedopełnionego

Wiadomo z kanonu 1119 KPK, że Papież może dyspensować od 
małżeństwa ważnie zawartego, jeżeli ono nie zostało dopełnione 
przez akt płciowy, określany w kanonistyce jako „copula perfecta”. 
Dowodzenie faktu  niedopełnienia unormowane jest szeregiem prze
pisów, które upodabniają postępowanie do procesu sądowego, jed
nakże ono pozostaje w zasadzie czynnością adm inistracyjną, ponie
waż przedmiotem petycji jest nie w indykacja praw, ale akt łaski. 
Biskup nie może rozpocząć procesu „super ra to” — jak się zwykło

Zał. IX  c.
60 M i c h a l s k i  Jan  ks., S tw ierdzen ie  stanu wolnego w  w ypad ka ch  

fa k tyczn e j  i dom niem anej śm ierci w spó łm ałżon ka , W iadomości Archid. 
Gnieźnieńskiej, 1948 s. 104 i n. 163 i n.; W iadomości D uszpasterskie 
Ar.chid. Poznańskiej, 1948 s. 415 i n.; 1949 s. 23 i n.; W iadomości U rzę
dowe W arm ińskiej Diecezji 6/1947 s. 95 i п.; К  o n i e с z n y K. ks., S tr o 
na formalna postępow ania  o s tw ierdzen ie  zgonu w  p raw ie  kanonicznym,  
Ateneum  K apłańskie, t. 51 (1949) s. 68—94; S z a f r a ń s k i  Wład. ks., 
D omniem ana śm ierć w  p ra k tyce  duszpastersk ie j ,  A teneum  K apłańskie, 
t. 56 (1958) s. 305—317; R u s z c z a k  Z. ks., Z p ra k ty k i  sądow ej  — kilka  
u w ag  w  spraw ach  o s tw ierdzen ie  śm ierci zaginionego, P raw o kanoniczne, 
2 (1959) s. 392—399.
13 — P r a w o  k a n o n i c z n e  n r  3— 4
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nazywać — a tym  mniej oficjał, o ile nie ma na to zezwolenia 
Kongregacji S akram entów 61, chyba że fak t niedopełnienia małżeń
stwa ujaw ni się dopiero w ciągu procesu, prowadzonego z innego 
ty tu łu 62. Ten, kto otrzyma pozwolenie na prowadzenie procesu, 
musi w jego przeprowadzeniu stosować się do szczegółowych prze
pisów Instruk tcji Kongregacji Sakram entów  z dnia 7. V. 1923 r. 
i późniejszych w yjaśnień 6S. Dowodzenie prowadzi jeden sędzia przy 
udziale obrońcy węzła małżeńskiego i notariusza. Środki dowodze
nia pozostają te same, co w procesie ogólnym. Specyficznym do
wodem jest tzw. „argum entum  phisicum ”, który polega na eks
pertyzie lekarskiej dokananej na podstawie oględzin, przede 
wszystkim kobiety. Zebrane dowody nie są przedmiotem publika
cji, przepisanej kanonami 1782—1786 KPK. Sędzia nie podejmuje 
decyzji, ale wysyła akta do Stolicy Apostolskiej, ściślej do Kon
gregacji Sakramentów. Oczywiście, przed wysłaniem  wszystkie 
akta trzeba przetłumaczyć na język łaciński, ew entualnie na język 
francuski lub włoski.

Wyżej przedstawiona procedura była w polskich w arunkach b ar
dzo trudna. Przede wszystkim korespodencja trw ała bardzo długo. 
Czas przesyłki listu trw ał przeważnie kilkanaście dni, zanim do
ta rł do adresata. Samo otrzym anie zezwolenia na prowadzenie 
procesu przedłużało czekanie petenta. Nadto tłumaczenie akt, za
wiłych nieraz opinii lekarskich, zeznań kilkunastu świadków, 
sprawiało, że załatw ianie przeciągało się. Zdarzały się wypadki 
zaginięcia akt. W Rzymie akta również leżały bardzo długo cze
kając na w ydrukow anie a potem na kolejkę swego załatwienia, 
przechodząc kolejno przez ręce trzech konsultorów-wotantów.

Prym as Polski Stefan Wyszyński starając się usprawnić za
łatw ianie tych spraw, sugerował ks. Benschowi potrzebę starania 
się o specjalny przywilej, k tóry by umożliwił opracowywanie 
wniosków o dyspensę „super ra to” bez długotrw ałych praktyk, 
kosztów i niebezpieczeństw zaginięcia akt. Myśli te starał się usy
stematyzować na I Zjeździe Oficjałów ks. Filipiuk, postulując uzy

61 Kan. 1963 § 1.
®2 Kan. 1963 § 2; Regulae servandae..., 4.
63 W ymienić należy następujące dokum enty: N ormae servandae S.

Congregationis de Disciplina Sacram entorum  in procesibus super m a tr i 
monio rato  et non consum m ato ad praecavendam  personarum  su b s t i tu 
tionem, A A S  X X I (1929) s. 490 i n.; D ecre tum  Suprem ae Congregationis  
S. Officii de  qu ibusdam  cautelis  adhibendis  in causis m atrim onia libus i m 
po ten tiae  e t  inconsummationis,  AAS XXXIV (1942) s. 200 i n.; Odpowie
dzi K ongregacji św. O ficjum  z dnia 2 II 1949 i 1 III 1951, publikow ane 
w: С a s o r  i a J., De m artim on io  rato  et non Consummato, Rom ae 1959 
s. 237; „Litterae” św. K ongregacji Sakram entów  z dnia 15 VI 1952 
Nr 4380/52, w  których  podkreśla się, że proces „super ra to ” jest z na tu ry  
adm inistracyjny, dlatego, gdy z subdelegacji prow adzi go oficjał, w inien 
używać form ularzy  kurialnych  a nie sądowych. Por. С a s o r  i a J., op. cit. 
s. 362—364.
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skanie praw a udzielania subdelegacji do prowadzenia procesu 
przez ordynariusza oraz utworzenie komisji konsultorów, k tóra by 
opracowywała odpowiednie wota. Wota miały zastąpić tłumaczenie 
ak t i wysyłanie ich do Rzymu.

Dnia 2. IX. 1949 r. wysłana została do Ojca św. odpowiednia pe
tycja, opracowana przy współudziale adm inistratora apostolskiego 
w Olsztynie ks. Teodora Benscha, w której Prym as Polski prosił 
o ułatw ienie przeprowadzenia procesu „super ra to”, jako sugestia 
wysunięta została myśl, by utworzyć w  Polsce Komisję konsulto
rów do opracowywania powyższych spraw  w formie wniosków. Nie 
wykluczało się, że taka komisja mogłaby powstać przy jednym  
z trybunałów .

Kongregacja przestudiowała petycję i dnia 1. III. 1950 r. wydała 
Induit „Extra ordinaria adiuncta” β4, w którym  postanaw ia o orga
nizacji specjalnego trybunału  dla spraw  dyspensy od małżeństwa 
niedopełnionego. Praktyczne wprowadzenie . w życie Indultu  oraz 
czuwanie nad poprawnym  jego stosowaniem powierzone zostało 
Prym asowi Polski. Odtąd, po zakończeniu instrukcji procesu „su
per ra to ” (do którego rozpoczęcia wystarcza zezwolenie Prym asa 
Polski **), obrońca węzła ma opracować swoje uwagi po łacinie, 
po czym ordynariusz przygotowuje własne wotum. Jeżeli wotum 
ordynariusza idzie po myśli petycji, wszystkie akta Wraz z wotum 
ordynariusza i uwagami obrońcy wysyłane są do S ekretariatu  P ry 
masa Polski, ściślej do kierow nika Trybunału „super ra to”, który 
przekazuje je odrębnem u obrońcy węzła a następnie trzem  konsul- 
torom do opracowania wotum konsultorskiego. Wotum takie składa 
się zazwyczaj z trzech części: referuje stan sprawy, przytacza nor
my i racje prawne, na których konsultor opiera swe wnioski oraz 
stan faktyczny, gdzie przytaczając zasadnicze wypowiedzi stron, 
świadków, biegłych jak również dokumenty, domniemania i po
szlaki, przedstawia swój wniosek za udzieleniem dyspensy. Jeżeli 
do takiego wniosku dojść nie może, w ykłada racje, które w  na
stępstwie mogą być podstawą uzupełnienia instrukcji. Jeżeli 
wszyscy konsultorzy uznają fak t niedopełnienia jako m oralnie 
pewny oraz istnienie słusznej przyczyny dyspensy 66, dalszą opinię, 
czyli „relację”, o całości spraw y pisze Prym as Polski. W ten sposób 
do Kongregacji Sakram entów wysyła się siedem pozycji łacińskich: 
wotum ordynariusza, uwagi dwóch obrońców węzła, wota trzech 
konsultorów i relację Prym asa 67. Akta sprawy zostają w Sekreta-

M Zał. XI.
65 R eskryptem  K ongregacji Sakram entów  z dnia 30 XI 1968 biskupi 

Stanów  Zjednoczonych otrzym ali zezwolenie na okres trzech lat, na mocy 
którego mogą w swoich diecezjach rozpoczynać proces „super ra to ”. Por. 
The Ju rit, vol. X X IX  2/1969 s. 202.

66 Jedno w otum  negatyw ne, jeżeli nie może być zm odyfikowane przez 
uzupełnienie dowodów, zatrzym uje tok  sprawy.

87 „Votum O rd inarii’ w  diecezjach, w  których  ordynariuszem  jest
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riaeie Prym asa Polski, dopóki nie nadejdzie z Rzymu dyspensa. 
W Kongregacji Sakram entów  przedmiotem studium  są nie akta, 
ale nadesłane pozycje łacińskie. Raz jeszcze bada je trzech konsul
torów i jeżeli ich opinie potw ierdzają prawdziwość przesłanek pe
tycji, sekretarz kierujący tym i sprawam i przedkłada odpowiednie 
sum arium  Prefektow i Kongregacji, który przedstawia sprawę Pa
pieżowi do decyzji.

Ten w yjątkowy w Kościele sposób załatwiania spraw  o uzyska
n ie  dyspensy od małżeństwa niedopełnionego, zawiera uproszcze
nia, a przede wszystkim składa zaufanie w ręce miejscowych kon
sultorów. Nie mniej opracowanie jednej sprawy jest bardzo czaso
chłonne, bowiem wotum konsultorskie musi być obszerne, by 
odzwierciedlało całokształt spraw y i motywy, na jakich opiera się 
afirm atyw ny osąd konsultora, i mimo wszystko trw a długo.

Po otrzym aniu Indultu  Prym as Polski niezwłocznie przystąpił 
do utworzenia specjalnego Trybunału Prymasowskiego „super 
ra to ”. Dekretem  z dnia 12. VI. 1950 r. otrzymali nominacje pierwsi 
członkowie: ks. Goździewicz jako relator, O. Bronisław Wilk
OFMCap. jako obrońca węzła oraz księża Brasse, Michalski i Bross 
z T rybunału M etropolitalnego w Gnieźnie jako „adiutorzy”. W tym 
samym roku powiększyło się grono „adiutorów ”. Nominacje otrzy
m ali księża: Bielecki, Filipiuk, Stawinoga, Nowicki Edm., Bensch. 
Od 1952 r. zamiast „adiutor” używa się nazwy „konsultor”. W tym 
też roku konsultoram i zostali mianowani ks. Bogdan i ks. Padacz, 
a ks. W ierzejski drugim  obrońcą węzła. Z czasem grono konsulto
rów  powiększyło się. Każdy członek Trybunału Prymasowskiego 
„super ra to ” jest mianowany przez Prym asa Polski i składa odpo
wiednią przysięgę. K ierownikiem tego Trybunału został ks. F ran
ciszek Borowiec, wiceoficjał Sądu Metropolitalnego w Warszawie.

Wkrótce Prym as Polski wydał instrukcję wykonawczą do po
wyższego In d u ltu es. Instrukcja kładzie między innymi nacisk, by 
przy  zbieraniu dowodów sporządzać akta w trzech autentycznych 
egzemplarzach. Miało to na celu szybsze opracowanie opinii, bo
w iem  umożliwiało pracę trzem  konsultorom równocześnie. Ten 
słuszny postulat okazał się jednak w praktyce trudny. Sądy często 
zapominały o przygotowaniu dokum entacji w trzech egzemplarzach 
i dlatego od r. 1952 Sekretariat Prym asa Polski zaniechał żądania 
trzech autentycznych egzemplarzy akt.

Mimo tych w yjątkowych form, uzyskanie dyspensy mogło prze
ciągać się kilka lat. Czasem Kongregacja żądała uzupełnienia in
strukcji dowodowej lub przysłania pełnych akt bez tłumaczenia. 
Opóźnienie powstaje nieraz z winy konsultorów, którzy przetrzy

ks. P rym as, pisze specjalnie delegowany przez niego kapłan, „nomine 
o rd in arii”.

68 Zał. XII.
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m ują akta ponad przewidziany miesiąc. W ostatnich latach okres 
załatwiania tych spraw  w Rzymie znacznie się skrócił.

Ważność Indultu  z r. 1950 jest systematycznie przez Kongrega
cje Sakram entów przedłużana. W r. 1970 liczba wniesionych spraw  
o dyspensę od m ałżeństwa niedopełnionego do T rybunału P rym a
sowskiego „super ra to” przekroczyła liczbę tysiąc.

11. Adwokaci i pomoc prawna dla stron w procesie „nullitatis
matrimonii”

Dalszą sprawą specyficzną dla procesowego praw a partyku lar
nego w sądach kościelnych w Polsce jest ustosunkowoanie się do 
adwokatów. Kodeks P raw a Kanonicznego i Instrukcja „Provida” 
podają bardzo szczegółowe norm y w sprawie działania adwokatów 
na terenie sądów kościelnych69. Zgodnie z tym i przepisami, rolę 
adwokatów w sądach kościelnych mogą pełnić ci, którzy mają dok
to rat z praw a kanonicznego oraz uzyskali zgodę ordynariusza m iej
sca n . W praktyce nie przestrzegano przepisu o doktoracie z praw a 
kanonicznego i wystarczyło, że adwokat wykazał się studium  p ra
wa kanonicznego przy fakultecie praw a cywilnego, by być uznany 
za „peritus saltem  in iure canonico”. Adwokaci mogli zresztą łatwo 
włączyć się w czynności procesowe stron bez specjalnego pozwo
lenia, poprzestając na udzieleniu pomocy nieoficjalnie. Trzeba pa
miętać, że strona w procesie ma natura lne prawo do korzystania 
z pomocy w dochodzeniu swoich praw. Zagadnienie polega na tym, 
czy w określonej sytuacji udział praw ników  spoza sądu kościel
nego może takiej pomocy udzielić. Udział takich prawników  łączy 
się z szeregiem niebezpieczeństw, do których teoretycznie można 
zaliczyć następujące: brak dostateceznego wykształcenia kanonicz
nego u adwokatów świeckich, a stąd łatwość wprowadzenia klienta 
w błąd; naw yk do przeprowadzania pretensji klienta za wszelką 
cenę w oparciu jedynie o przepis, bez odwoływania się do strony 
moralnej i sumienia; nadm ierne i nie podlegające kontroli wyko
rzystyw anie m aterialne klienta; łatwość powierzenia spraw y czło
wiekowi nieuczciwemu. P rak tyka w dużym stopniu potw ierdziła 
rzeczywistość tych niebezpieczeństw. W latach powojennych różni 
„pomocnicy” w procesach o nieważność małżeństwa wykazali dużo 
nieuczciwości, tak że ks. K ardynał Hlond dekretem  z dnia 31. VIII. 
1946 r. zakazał w  Sądzie M etropolitalnym  w  W arszawie udziału 
adwokatów w tych sprawach. Poruszono to zagadnienie na I Zjeź
dzie Oficjałów w r. 1949. Spraw ę referow ał ks. prof. Pałka, zaś na 
II Zjeździe ks. oficjał Niemczewski. Dyskusja potwierdziła, że ofi
cjałowie z wielką rezerwą odnoszą się do udziału adwokatów

«> Kan. 1655—1666 K PK ; Instr. „Provida Mater” art. 43—54.
™ Кап. 1657 § 2; 1958 § 2.
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w  procesach o orzeczenie nieważności małżeństwa, ilustru jąc to 
przykładam i z doświadczenia: Przed wojną np. w Warszawie izba 
adwokatów przy Sądzie M etropolitalnym  liczyła 35 osób, jednakże, 
jak stw ierdzili długoletni pracownicy sądowi, nie przynosiła pozy
tyw nych rezultatów. Doprowadziło to do śmiałej decyzji K ardynała 
Hlonda z dnia 31. VIII. 1946 r. Moc tego dekretu podtrzymano 
jeszcze w r. 1957 i 1960 w stosunku do jednego adwokata Roty 
Rzymskiej. Takie stanowisko nie wykluczało oczywiście wszelkiej 
pomocy adwokatów, a tym  bardziej nie świadczy wcale o negatyw 
nym ustosunkowaniu się do współpracy ze świeckimi na polu są
downictwa — przeciwnie, wielu oficjałów podczas wymienionych 
Zjazdów utrzymywało, że nie można z zasady wykluczać takiej 
współpracy, ale ją ułatwiać, gdy się trafi na człowieka uczciwego. 
I tak np. w r. 1957 jeden z adwokatów otrzymał zezwolenie ad ca
sum na prowadzenie spraw y o nieważność małżeństwa przy Sądzie 
M etropolit, w  Warszawie. W kilku sądach diecezjalnych adwokaci 
występowali oficjalnie, np. w Łodzi, Gorzowie (po r. 1950), Pel
plinie, Białymstoku, Łomży, Sandomierzu, Tarnowie. W Sądzie 
Biskupim w Częstochowie i w Kielcach rolę adwokatów pełniły 
także k ob ie tyn . W niektórych sądach stronom pomagali księża 
podejm ując rolę adwokatów. Pomoc zazwyczaj sprowadzała się do 
napisania skargi czy powództwa, przejrzenia akt podczas publika
cji, napisania uwag i obrony, wniesienia apelacji, gdy taka była 
potrzebna. Gdzie indziej znów pomocą praw ną służyli wprost no
tariusze sądowi.

Zdawano sobie jednak sprawę, że mimo duszpasterskiego podej
ścia wielu sędziów, forma pomocy prawnej, jak to przedstawiono 
wyżej, nie zabezpiecza w sposób wystarczający interesów stron. 
Petent mógł być potraktow any urzędniczo, gdy porady udzielał 
urzędnik sądowy, lub też narażony na złudzenia czy wyzysk, gdy 
tra fił na nieuczciwego adwokata, w stosunku do którego władza 
kościelna nie miała kontroli. W toku ożywionej dyskusji, jaka 
toczyła się na I Zjeździe Oficjałów na ten tem at, wyłoniono trój- 
osobową komisję dla opracowania regulam inu poradni prawnej 
przy sądach duchow nych72. Regulamin został opracowany, trudno 
jednak stwierdzić, czy został przekazany Konferencji Episkopatu. 
Na II Zjeździe Oficjałów w r. 1957 domagano się wykorzystania 
tego regulam inu, gdy ponownie dyskutowano to zagadnienie. Roz
wiązanie widzano także w zleceniu odpowiednim kapłanom  troski 
o patronow anie w procesach kościelnych. Kwestia pomocy praw 
nej stronom w procesach o orzeczenie nieważności małżeństwa nie 
została na II Zjeździe definitywnie załatwiona. Rozwiązuje go

71 R eferat ks. Niemczewskiego podczas II Z jazdu Oficjałów  — por. 
protokół Zjazdu.

72 Por. nota 52.
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praktyka w poszczególnych diecezjach. W większych ośrodkach jak 
W arszawa zaczęły funkcjonować poradnie prawnicze, gdzie indziej 
sami oficjałowie dbają o to, by w konkretnym  w ypadku strona 
miała zapewnioną pomoc i doradę praw ną w procesie. Nie w yklu
czona jest w  praktyce pomoc adwokatów świeckich. Ci jednak, 
zwłaszcza młodsi, wykazują coraz mniejsze przygotowanie w p ra
wie kanonicznym i rzadziej chcą czy mogą się angażować.

Z adwokatów rotalnych, którzy uzyskali dyplom przed wojną, 
było w Polsce dwóch, jeden kapłan, drugi świecki. W okresie po
wojennym  do K raju  przybyło dalszych czterech adwokatów Roty 
Rzymskiej, wszyscy kapłani. Nadto dyplom adwokacki w Rocie 
Rzymskiej zdobyło kilku innych Polaków, z których trzech pełniło 
funkcje deputowanego obrońcy węzła przy tymże trybunale Roty, 
jeden zaś adwokata. Jeden z adwokatów w r. 1968 został miano
wany audytorem  ratalnym  (sędzią), podczas gdy dotychczasowy 
audytor objął stanowisko Dziekana Roty.

12. Prace nad ujednoliceniem nazw sądów oraz formularzy 
proceduralnych

Jedna z komisji wyłonionych na I Zjeździe Oficjałów miała za 
zadanie opracować jednolitą nom enklaturę dla sądów kościelnych 
oraz jednakowe wzory ak t proceduralnych. Tego rodzaju przedsię
wzięcie wypływało nie tyle z pilnej potrzeby, ile raczej z ogólnej 
tendencji unifikacji i chęci solidaryzowania się. Zdaje się, że pierw 
sza komisja nie doszła do żadnych rezultatów, dlatego też na II 
Zjeździe odnowiono jej skład 7S. Już w r. 1957 komisja złożyła pro
jek t ujednolicenia nazw sądów w Sekretariacie Prym asa Polski. 
P rojekt jednak nie doczekał się realizacji. S tan swych badań ko
misja zreferowała na III Zjeździe w r. 1962. Trudno właściwie było 
znaleźć w Polsce kilka sądów o identycznym sformułowaniu ofi
cjalnej nazwy, niem al każdy sąd miał swój specyficzny przym iot
nik, nazwę lub układ wyrazów, mimo że istotowo określał tę samą 
instytucję. I tak spotykam y nazwy: Sąd M etropolitalny, T rybunał 
M etropolitalny, Arcybiskupi Sąd Duchowny, Sąd Biskupi, Sąd 
Kościelny, Sąd Diecezjalny itp. Komisja zaproponowała nazwę „Sąd 
Kościelny Diecezji w  N.”, co miało najlepiej odpowiadać treści in
stytucji jak  również łacińskim określeniom, używanym przez Sto
licę Apostolską w odniesieniu do sądów diecezjalnych. Propozycja 
jednak nie spotkała się z powszechnym uznaniem. Niektórzy obsta
wali przy innych sformułowaniach. Widocznie u ta rte  nazwy we
szły głęboko w świadomość i niechętnie by z nich rezygnowano.

78 W jej skład weszli w  r. 1957: ks.ks. Szafrański, Ochnicki i Koniecz
ny. Po śm ierci ks. Ochnickiego w  kom isji pracow ał ks. Heidrich.
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Podjęto także prace w kierunku ujednolicenia form ularzy pro
cesowych. Komisja pozbierała wzory form ularzy stosowanych 
w wielu diecezjach. To zagadnienie omawiano na III Zjeździe. 
Trudno było wtedy ustalić wytyczne, w jakim  kierunku ma komi
sja  pracować: czy form ularze m ają być w języku łacińskim, czy też 
niektóre w języku łacińskim a niektóre w polskim, a jeżeli nie
które tylko po polsku, to jakie? Mimo że komisja otrzym ała pełno
mocnictwo do podjęcia decyzji, prace nie zostały ukończone74.

DODATEK

W ażnie jsze  źródła  dotyczące  organizacji i  działania sądow nic tw a  
kościelnego w  Polsce po II w o jn ie  św ia tow ej.

I.

U stanowienie trybu n ałów  III instancji w  Gnieźnie i w  K rako w ie

D e c r e t u m

„Ob reru m  tem porum que discrim ina ac p raesertim  gravissim as p ro p 
te r rei vehicularis difficultates, quibus Excellentissim i Poloniae O rd i
narii cum Apostolica Sede per litte ras  com m unicare p roh iben tu r”, SS. 
m us Dom inus Noster PIU S divina P rov iden tia  P apa X II per decretum  
S. Congregationis pro negotiis ecclesiasticis ex trao rd inariis  de die 25 
octobris 1946 N. 7800/46 subsignatis S. R. E. C ardinalibus speciales tr ib u it 
facu ltates in  te rrito rio  polonico exercendas ac solummodo praesen tibus 
rerum  adiunctis perduran tibus valituras.

In ter alia iisdem S. R. E. C ardinalibus ius delatum  est „deferendi t r i 
bunali ecclesiastico G nesnensi vel Cracoviensi iudicium  te rtiae  in stan 
tiae in  causis iudicatis in  p rim a vel a lte ra  in stan tia  a tribunalibus 
ecclesiasticis Reipublicae Poloniae, idque per designationem  peragendam  
iu x ta  norm as ab ipsis Em inentissim is C ardinalibus constituendas, ita  
tam en, u t causae iudicatae in prim a vel a ltera  in stan tia  ab uno tr ib u 
nali nequeant in te rtia  in stan tia  ab eodem iudicari ac firm o iu re  re c u r
rend i ad S ignaturam  Apostolicam  con tra  decisiones tribunalis  te rtiae  
instan tiae ad norm am  Can. 1603 § 1. In  singulis autem  casibus expressa 
fiat m entio Apostolicae concessionis”.

Q uam  facu ltatem  ad m entem  Canctae Sedis execution! m andantes 
com muni sen ten tia  sequentes sta tu im us norm as:

1) Ad T ribunal ecclesiasticum  G nesnense deferun tu r in te rtia  in stan 
tia  sausae iudicatae in secunda in stan tia
a. a T ribunali M etropolitano Cracoviense,
b. a T ribunali M etropolitano Leopoliense,
c. a T ribunali M etropolitano Vilnense,
d. a T ribunali A rchiepiscopali Posnaniense qua Judicio appella tio 

nis pro  causis iudicatis in  p rim a in stan tia  a  T ribunali C raco
viense e t Leopoliense,

e. a T ribunali ecclesiastico V ladislavieńse qua Judicio appella tio 
nis pro  causis iudicatis in  p rim a in stan tia  a T ribunali Posnaniense.

74 Zjazd Oficjałów z dnia 27—28 IX  1962, Protokół s. 19—23.
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2) Ad T ribunal M etropolitanum  Cracoviense deferun tu r in  te rtia  in 
stan tia  ca usae iudicatae in secunda in stan tia
a. a T ribunali M etropolitano Gnesnense,
b. a T ribunali M etropolitano Varsaviense,
c. a T ribunali A rchiepiscopali Posnaniense qua Iudicio appella tio 

nis pro causis iudicatis in  prim a in stan tia  a T ribunali V arsa
viense,

d. a T ribunali ecclesiastico Culm ense qua Iudicio appellationis 
pro causis iudicatis in rim a in stan tia  a T ribunali Gnesnense.

3) Causae iudicatae in  p rim a et secunda in stan tia  ab uno T ribunali 
nullo pacto possunt v ideri ab eodem T ribunali in  te rtia  instantia.

4) G nesnense et Cracoviense T ribunal te rtiae  instan tiae  K alendis m aii 
anni cu rren tis constituen tur e t causas trac tandas assum ent.

5) Omnes causae in te rtia  in stan tia  collegialiter a tribus iudicibus 
praeside Officiali vel V iceofficiali cognoscendae sunt, salvo p rae 
scripto Can. 1576 § 1, 2°.

6) Sive in adm issione causarum  in T ribunalibus te rtiae  instantiae, 
sive in earum  saententiis expressa m entio fia t supradictae Aposto- 
licae concessionis de die 25 octobris 1946.

7) Contra decisiones et sententias u triusque tribunalis te rtiae  in s tan 
tiae da tu r recursus ad Suprem um  S ignaturae T ribunal ad norm am  
Can. 1603 6 1.

D atum  CRACOVIAE, die 29 m artii a. D. 1947.

(—) t  A ugustus Card. Hlond (—) t  A dam  Card. Sapieha

D ekret opublikow any w  „Wiadomości A rch id iecezj i  G nieźnieńskie j’’ 4/1947 
s. 156—158; „Wiadomości A rch idiecezja lne W arsza w sk ie” 5/1947 s. 101— 
102; .i innych m iesięcznikach diecezjalnych.

II. a.

U stanowienie  Sądu A rcyb . w  Poznaniu ins tancją  apelacy jną  dla A r chid.
W arszaw sk ie j

S. Congregatio Consistorialis 
N. Prot. 345/47

BEATISSIME PATER,
A ugustus S. R. E. Card. Hlond, A rchiepiscopus V arsaviensis, ad pedes 

Sanctita tis V estrae provolutus, p raesen ti re ru m  conditione perspecta, 
hum illim e im plorat facu ltatem  eligendi in  secunda in stan tia  T ribunal 
archidioecesis Posnaniensis, loco T ribunalis dioecesis Lublinensis antea 
concessi.

Ex A udientia SS.mi diei 19 A prilis 1947.
SS.mus Dom inus N oster P ius Div. Prov. PP. X II, aud ita  rela tione in- 

frascrip ti C ardinalis S ecre tarii huius S. C. Consistorialis, E. mo O ratori 
g ratiam  iu x ta  preces benigne concedere d ignatus est. C ontrariis qui- 
busve non obstantibus.

(L. S.) (—) fr. RE. Card. Rossi
a Seer.

(—) Benzoni, ads.
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И. b.

A rcybiskup M etropolita 
Poznański

Poznań, dnia 31. m aja 1947 
L. dz. 496/47

Do
K urii A rcybiskupiej

w  miejscu.

D ekretem  św. K ongregacji K onsystorialnej nr. 345/47 M etropolitalny 
Sąd Duchowny w  Poznaniu ustanow iony jest d rugą instancją dla spraw  
rozpatryw anych przez M etropolitalny Sąd Duchowny w  W arszawie 
w  pierw szej instancji.

(—) t  W alenty Dymek 

pub.: „Miesięcznik Koście lny  A rch id iecezj i  P oznańskie j” 8—9/1947 s. 290

III. a.

U stanowienie Sądu Arcyb. w  Poznaniu instancją apelacy jną  dla sądu  
kościelnego w e  W rocławiu

SACRA CONGREGATIO
CONSISTORIALE Roma, 23 Dicem bre 1946

Num. Prot. 853/46

E.mo e Rev. Signor Mio Oss.mo,

E ’ stato  chiesto a questa Sacra Congregazione Consistoriale che il 
T ribunale arcivescovile di P osnania sia designato T ribunale di seconda 
instanza per la causa m atrim oniali del te rrito rio  della S ilesia Inferiore.

Questo Sacro D icastero concede aU’Em inenza V ostra Rev.m a le fa- 
coltà necessarie ed opportune per ta le  designazione.

Le bacio um ilissim am ente le m ani e con sensi di profonda venera- 
zione mi professo

dell’Em inenza V ostra Rev.m a 
U.mo Dev.mo Servitore vero 

(—) Fr. RC. Card. Rossi

A Sua Em inenza R everendissim a
Il SIGNOR CARD. AUGUSTO HLOND 
Arcivescovo di Gniezna e V arsavia

III. b.
853/46

S. CONGREGATIO CONSISTORIALIS

BEATISSIME PATER,
A ugustus S. R. E. C ardinalis Hlond, A rchiepiscopus V arsaviensis, ad 

pedes S anctita tis V estrae provolutus, hum illim e im plorat u t, quousque 
p raesens rerum  condicio perm aneat, pro te rrito rio  Silesiae Inferioris
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(archidioecesis V ratislaviensis) tribuna l secundae instan tiae constituatur 
apud O rdinarium  Posnaniensem .

E t Deus.

Sacra Congregatio Consistorialis, vigore facu ltatum  sibi a SSmo 
Domino Nostro Pio O. P. PP. X II tribu tarum , Emo Card. Archiepiscopo 
O ratori g ra tiam  iux ta preces benigne concedit, perduran tibus p raesen ti
bus adiunctis. C ontrariis quibusve, m inim e obstantibus.

D atum  Rom ae ex A edibus S. C. Consistorialis die 16 Ju n ii 1947
(—) Fr. RC. Card. Rossi 
(—) B. Renzoni, Ads.

Publ.: Wiadom, Kościelne Dolnego Śląska  Nr 5—7/1947 s. 134

III. с.

PRYMAS POLSKI

Na] prze w ielebniej szy
Księże A dm inistratorze Apostolski

Mam przyjem ność przesłać załączony odpis resk ry p tu  św. K ongrega
cji K onsystorialnej w  spraw ie T rybunału  II instancji dla Sądu Duchow 
nego we W rocławiu. Na podstaw ie tego dokum entu papieskiego zarzą
dzam, że spraw y sądowe, rozpatryw ane w  pierw szej instancji przez Sąd 
Duchowny we W rocławiu, sądzone będą w  drugiej instancji przez T ry 
bunał A rcybiskupi w  Poznaniu, perduran tibus praesen tibus adiunctis.

W arszawa, dnia 14 lipca 1947 r.
t  Augus K ard. Hlond

N aj prze w ielebnie j szy 
Ks. Inf. Dr K arol M ilik 

A dm inistrator Apostolski 
W rocław

IV.

Uzupełnienie  dekre tu  K a rd yn a łó w  z  d. 29. III. 1947 

PRYMAS POLSKI

D E C R E T U M

Cum decretum  N ostrum  de die 29 M artii anni 1947, quo facu ltatibus 
u tentes a S. Congregatione pro  negotiis ecclesiasticis ex traord inariis  die
25 Octobris 1946 Nobis concessis com petentiam  T ribunalium  te rtiae  in 
s tan tiae G nesnae et Cracoviae constitu torum  definim us, pleniore T ri
bunalium  secundae instan tiae enum eratione indigeat, praesen tibus de
cernim us ac sta tu im us causas a T ribunali A rchiepiscopali Posnaniensi 
qua in stan tia  appellationis pro  Iudicio V ladislaviensi judicatas, in  te rtia  
in stan tia  a T ribunali G nesnensi trac tandas esse.

Cracoviae, die 20 octobris a. D. 1947.
L. S. (—) t  A ugustus Card. Hlond 
L. S. (—) t  A dam  Card. Sapieha



204 Ks. J. Glemp [36]

V.

O dpo w ied ź  S ygn a tury  
i notariusza

Suprem o Tribunale 
della

S egnatura A posto łka 
Prot. Num. 966/497/C.P.

Em.me ac Rev.m e Domine m i Obs.me,

Sacra Congregatio Consistorialis rem isit huic Suprem o Tribunali Si
g natu rae  Apostolicae supplices litte ras quibus Em inentia Tua sub die 
15 jun ii 1947 a Summo Pontifice petebat ut, peculiaribus atten tis 
adiunctis in  quibus modo v ersa tu r ista A dm inistratio  Apostolica (Ca- 
m inensis, Lubucensis, ac P rae la tu ra  nullius Pilensis) Gorzów, indulge- 
re tu r  facultas expediendi in  causis m atrim onialibus testium  excussio
nem, quae forte per litte ras rogatorias facienda sint, sine Defensore 
V inculi ac sine Notario, saltem  pro iis locis, in quibus norm ae iuris ca
nonici ad rem  vigentes „hodie ob penuriam  sacerdotum  necnon difficul
ta tes com m unicationis applicari nullo modo queun t”. Quibus super l i t
teris Suprem um  hoc T ribunal in Congressu diei 6 novem bris cu rren tis 
decrevit: 1) Quod ad absentiam  N otarii negative; posse tam en O rdina
rium  sacerdoti ad testium  excussionem  per rogatorias delegato po testa
tem  facere assum endi in loco pro sua p ruden tia  ad m unus N otarii ea 
tan tum  vice obeundum  v irum  quem libet, laicum  quoque, si fo rte  sacer
dotis idonei copia plane desit.
2) Quoad autem  absentiam . Defensoris V inculi posse difficultatibus 
ita  prospici: vinculi apud ord inarium  tribunali Defensor, quatenus in 
te rven ire  ad excussionem  testis nequeat, articulos in te rrogato rii sedulo 
praeparatos m ittere  po terit ad iudicem  delegatum  testi ab eodem pro
ponendos atque una cum responsionibus ad trib u n a l rem ittendos; qu i
bus vero peractis, V inculi Defensor sese gerat an norm am  can. 1587 § 2.

Sanctissim us autem  Pius d ivina providentia P apa X II in audientia 
m ihi die 11 curren tis m ensis im pertita  decisionem Congressus benigne 
adprobavit.

E t eidem Em inentiae Tuae, m anus deosculatus, me profiteor
addictissim um  

M. Card. M assimi, Praef.

Em.mo ac Rev.mo Domino 
Card. Augusto HLOND 
Arehiepiscopo V arsaviensi

A posto lsk ie j  w  spraw ie  udzia łu  obrońcy w ęzła  
podczas przesłuchania rekw izy cy jn eg o

Romae, die 19 novem bris 1947

VI.

P rzy w i le j  dla  Sądu Biskupiego w  Łodzi

SACRA CONGREGATIO DE SACRAMENTIS 
Officium V igilantiae super T ribunalia  re la te  

ad M atrim oniales Causas 
N. 1579/48 Vg.

Beatissim e P ater,
Episcopus Lodzensis, ad pedes S anctita tis V estrae provolutus, quae 

seguuntur hum ilim e exponere audet;
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Elapsi belli tem pore factus est, u t m ulti polonii cives, sive vi e pa tria  
expulsi, sive ex eadem  profugi, p er tem pus plus m inusve longum  ex tra  
Poloniae fines m atrim onia contaxerunt, e quarum  num ero aliquae, a  v i
ris  derelictae, in  Poloniam  reversae, sorti suae consulere studen t et 
coram T ribunalibus Dioecesanis m atrim onia sua nullita tis accusare v a 
ria  ob titu la  volunt.

H uic autem  desiderio deferri nequit, obstante can. 1964 CJC. nam  
viro ex tra  Poloniam  degente, saepe ignoto, e t m atrim onio ex tra  Polo
niae fines contracto, m atrim onialis causa alibi trac ta ri deberet, quod 
ob perm agnas re i postalis et vehiculariae d ifficultates, m oraliter im 
possibile evadit.

Quibus om nibus sic stantibus, hum illim e expostu lare audet, u t sim i
libus in causis m ulieres dioecesanas, aliquot forsan  in  casibus ad m it
te re  valeat ad agendum  in causis m atrim onialibus, canone 1964 CJC. 
m inim e obstante, e t servatis de caetero praescrip tionibus iu ris canonici.

Sacra Congregatio de D isciplina Sacram entorum  vigore specialium  
facu ltatum  sibi a SS.mo Domino Nostro PIO  Papa X II trib u ta ru m  ab 
atten tis peculiaribus prorsus adiunctis de quibus supra, in Congressu 
diei 15 curr. m., O rdinario  Lodzensi petitam  facultatem  concedit, si et 
quatenus a iure req u iritu r, sub sequentibus conditionibus;

1) Dummodo exclusum  omnino sit quodlibet fraud is et collusionis 
periculum  in singulis casibus;

2) Dummodo omnis peracta fu e rit d iligentia inveniendi et citandi 
partem  conventam ;

3) Pro om nibus casibus exceptis, de quibud in can. 1990—1992, necnon 
pro causis form alibus ex capite defectus form ae, aeta tis atque 
im pedim entorum  et defectus consensus ad partem  actricem  p e r ti
nentibus; exclusis ideo causis de defectu consensus p artis  con
ventae.

4) De hac facu ltate  serm o fia t in sententia.
5) P raesen tibus valitu ris  ad triennium, si tam diu  praesens S tatus r e 

rum  perseverat. S ervatis in ceteris adam ussim  om nibus de iu re
servandis.

D atum  Romae, ex A edibus eiusdem  Sacrae Congregationis die 17 D e
cem bris 1948.

P ro  P raefectus — (podpis nieczytelny, 
oraz drugi podpis nieczytelny)

VII.

U stanowienie  T rybunału  Metrop. w  Gnieźnie III instancją dla Sądu  
Arcyb. w e  W rocław iu

PRYMAS POLSKI
N. 555/F.S.

BEATISSIME PATER,
Rogante A dm inistra tore Apostolico Carolo Milik, Silesiae Inferioris 

O rdinario, SANCTITATEM VESTRAM adeo e t hum illim e postulato, u t 
causae iudiciales e te rrito rio  Dioeeeseos V ratislaviensis p raefa to  A dm i
n is tra to ri subiecto dijudicandae in secunda instan tia  — vi decreti Sa
crae Congregationis Consistorialis de die 16 m ensis Ju n ii anni 1947 —
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a T ribunali Ecclesiastico Posnaniensi, in te rtia  in stan tia  trac tandae 
T ribunali M etropolitano G nesnensi com m itti possint.

E t Deus etc.

Vigore specialissim arum  facu lta tum  a Ssmo Domino Nostro PIO, 
divina P rovidentia  PP. X II, per decretum  Sacrae Congregationis pro 
Negotiis Ecclesiasticis E x trao rd inariis  de die 16 m ensis novem bris anni 
1948 Nobis concessarum , praen tibus annuim us pro  g ra tia  iux ta  preces 
ad biennium .

D atum  Varsaviae, die 30 m ensis Ju n ii a. D. 1949

(t S tefan W yszyński)

VIII.

Sąd Metrop. w  K ra ko w ie  II ins tancją  dla sp ra w  opolskich sądzonych
w  K atow icach

1178/49

S. CONGREGATIO CONSISTORIALIS

Beatissim e P ater,

S tephanus W yszyński, A rchiepiscopus G nesnensis et V arsaviensis ad 
pedes Sanctita tis V estrae provolutus, sequentes supplices preces Rev.mi
D. Boleslai Kom inek, A dm inistra toris Apostolici Silesiae Opoliensis, in 
cuius te rrito rio  plus quam  1.000.000 catholici gente Polonica habitan t, 
ben ign ita ti Sanctita tis V estrae hum illim e p raesen ta t ac fundit:

Vigore specialissim arum  facu ltatum  a S anctita te V estra, per resc rip 
tum  S. Congregationis pro Negotiis Ecclesiasticis E x trao rd inariis  die 
8 Ju lii 1945 tribu tarum , cl. m. Card. A ugustus Hlond, Poloniae Prim as, 
decreto 13 octobris 1945 Nr 148 concessit u t causae iudiciales te rrito rii 
Silesiae Gpoliensis, p raefato  A dm inistra tori Apostolico subiecti, usque 
ad erectionem  proprii T ribunalis Ecclesiastici, T ribunali Dioecesano K a- 
tovicensi com m itti quaeant.

Cum vero causae iudiciales dioeceseos Katovicensis a T ribunali M e
tropolitano Cracoviae in secunda instan tia  d ijudicandae sint, hum illim e 
pe tit u t etiam  causae te rr ito rii Silesiae Opoliensis, in secunda instan tia  
tractandae, T ribunali M etropolitano Cracoviensi com m itti possint.

E t Deus etc.

Haec Sacra Congregatio Consistorialis, vigore facu ltatum  sibi a SSmo 
Domino Nostro Pio Div. Prov. PP. X II. tribu tarum , p rae fa tam  designa
tionem, iux ta  petita , benigne approbare d ignata est. C ontrariis qu ibus
vis m inim e obstantibus.

D atum  Romae, ex Aedibus S. C. Consistorialis, die 4 octobris 1949

(—) t  Card. Piazza 
Episc. Sabinen, e t M.
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IX.a.

Dokumenty dotyczące „dekretu wdowieństwa” w wypadku domnie
manej śmierci współmałżonka

I n s t r u k c j a

o kanonicznym  badaniu  narzeczonych przed ślubem, 
uchw alona dnia 9 w rześnia 1946 r. na P lenarne j K onfernecji Biskupów 

Polskich w  Częstochowie

(postanowienia dotyczące zaw arcia m ałżeństw a w  w ypadku dom niem a
nej śm ierci poprzedniego małżonka)

27. Jeżeli poprzednie m ałżeństw o było ważne, do stw ierdzenia stanu 
wolnego koniecznie potrzeba bądź m etryk i śmierci, w ystaw ionej 
przez proboszcza m iejsca zgonu, względnie dekretu  w dow ieństwa 
(decretum  de praesum pta m orte coniugis), wystawionego przez O r
dynariusza, bądź dokum entu dyspensy papieskiej od m ałżeństw a 
niedokonanego, bądź dokum entu, rozwiązującego poprzednie m a ł
żeństwo na podstaw ie przyw ileju  pawiowego. O kurialny  dekret 
w dow ieństw a należy się postarać we w szystkich w ypadkach, w  k tó 
rych zgonu współm ałżonka nie można udowodnić urzędowym i do
kum entam i kościelnymi.

52. Przy wdowcach i wdowach konieczny jest dokum ent ś m i e r c i  
w s p ó ł m a ł ż o n k a  do stw ierdzenia stanu  wolnego. K anonicznym  
dowodem zgonu jest jedynie urzędowe św iadectwo zgonu władzy 
kościelnej, m ianowicie proboszcza m iejsca zgonu, w ystaw ione na 
podstaw ie parafia lnej księgi zgonów.

Do księgi te j proboszcz może w pisać zgon albo na podstaw ie 
lekarskiego św iadectw a oględzin zwłok albo na podstaw ie św iadec
tw a, w ystawionego przez urząd stanu  cywilnego lub zarząd szpi
tala, o ile ten upraw niony jest do prow adzenia spisu zm arłych, 
względnie k ap itana  okrętu, na k tórym  zaszedł w ypadek zgonu.

Jednakże św iadectwo urzędu stanu cywilnego w tedy tylko jest 
podstaw ą zapisu do księgi parafia lnej, jeżeli w ystaw ione jest na 
podstaw ie zeznań naocznego św iadka zwłok, czyli pośw iadczenia 
lekarskiego oględzin zwłok lub urzędowych dokumentów.

N atom iast nie może proboszcz uznać św iadectw a urzędu stanu 
cywilnego, jeżeli w ystaw ione jest tylko na podstaw ie orzeczeń w ła
dzy świeckiej (wojskowej, policyjnej, sądowej), stw ierdzających 
zgon z w łasnych dociekań. W ładze te bowiem m ają  swój sposób 
usta lan ia zgonu, nie zawsze zgodny z przepisam i kanonicznym i 
(np. w yw ołanie przez ogłoszenie, wzyw ające zaginionego do staw ie
nia się).

53. Jeżeli nu p tu rien t kościelnego św iadectw a zgonu współm ałżonka 
uzyskać nie może, natenczas proboszcz w inien postąpić w edług za
sad, ustalonych w  Instrukcji św. Oficjum  z dnia 13 m aja  1868 r. 
(Fontes I. C. IV, 1002). W m yśl tych zasad do zaw arcia nowego m a ł
żeństw a nie w ystarcza jedynie praw dopodobieństw o śm ierci w spół
m ałżonka, choćby ono było duże. Konieczną jest rzeczą osiągnięcie 
pewności m oralnej, w ykluczającej w szelką rozum ną wątpliwość.

Nie w ystarcza też sam  fak t naw et bardzo długiej nieobecności 
i m ilczenia współm ałżonka, lecz należy koniecznie starać się o po
zytyw ne dowody zgonu, przede w szystkim  na podstaw ie zaprzysię
żonych zeznań w iarygodnych św iadków, i to, o ile możności, naocz
nych.
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54. Jeżeli św iadków  nie ma, należy dowody zgrom adzić z rozum nych 
poszlak, okoliczności, przypuszczeń i wieści, k tóre to dane razem 
wzięte mogą przyczynić się do w ytw orzenia m oralnej pewności 
o śm ierci współm ałżonka.

55. W szystkie dowody zebrane według zasad w spom nianej In strukcji 
św. Oficjum pow inien proboszcz dokładnie spisać i w  form ie poda
nia przesłać do K urii diecezjalnej, dodając swą opinię o danej sp ra 
wie i św iadectwo o wiarogodności świadków.

Zanim  osoba zainteresow ana nie otrzym a kurialnego dekretu  
w dow ieństw a (de praesum pta m orte coniugis), orzekającego jej 
wolny stan, zapowiedzi nie powinno się głosić.

Publ.: Miesięcznik K oście lny  A rch id iecezj i  Poznańskiej,  8—9/1947, s. 266,
275—276; oraz w innych m iesięcznikach diecezjalnych.

IX.b.

Zarządzenie w  spraw ie uzyskania orzeczenia w dow ieństw a w  w y
padku  dom niem anej śm ierci współmałżonka.

w skazania duszpasterskie (om ittuntur)

Poniew aż załatw ienie spraw y trw a zwykle dłużej, ze względu na 
konieczność w drożenia odpowiednich dochodzeń, stąd  też kapłan, u k tó 
rego zgłaszają się tego rodzaju nup tu rienci do zapowiedzi, w inien ich 
zawczasu przygotow ać na zwłokę a następnie jak  najrych lej zebrać 
potrzebny w  tej spraw ie m ateria ł i odesłać do M etropolitalnego Sądu 
Duchownego. Dopiero gdy K uria  wzgl. Sąd Duchowny w yda orzeczenie 
wdow ieństwa, wolno przystąpić do ogłoszenia zapowiedzi i ustalenia 
te rm inu  ślubu.

Bliższe w skazów ki w  tej spraw ie, zwłaszcza odnośnie do m ateriału , 
k tó ry  rządca parafii pow inien Sądow i przedstaw ić w raz z wnioskiem  
o uzyskanie orzeczenia w dow ieństwa, podaje „ Instrukcja  o koniecznym 
badaniu  narzeczonych przed ślubem ”, rozdz. III, p k t 52—55.

Zeznania św iadków  przesłuchanych przez kapłana, na w szystkie oko
liczności dotyczące spraw y, m uszą być zawsze odbierane pod przysięgą.

Poznań, dnia 14 lipca 1947 r.
(—) f  W alenty Dymek 
A rcybiskup Poznański

Publ.: M iesięcznik K ościelny Archid iecezj i  Poznańskiej,  8—9/1947 s. 289.

IX.C.

Forma postępowania  'przy s tw ierdzan iu  stanu w olnego w  w y p a d k u  
dom n iem an ej śm ierci w spółm ałżonka

Zatw ierdzona przez K onferencję Episkopatu z dn. 23. XI. 1949 r.
w  K rakow ie

1) Dochodzenie, którego celem je st stw ierdzenie stanu  wolnego w  w y
padku  dom niem anej śm ierci współm ałżonka, jest z na tu ry  swej po
stępow aniem  adm inistracyjnym , w  zasadzie w olnym  od rygorów  
zwykłego procesu kanonicznego 1).
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2) W w ypadkach w yjątkow ych, gdyby O rdynariusz uznał to  za w ska
zane, spraw a może być rozstrzygnięta na drodze zwykłego postępo
w ania sądowego przy udziale obrońcy w ęzła małżeńskiego 2).

3) Zgodnie z 149 uchw ałą Pierwszego Polskiego Synodu P lenarnego 
w  spraw ach o dom niem aną śm ierć współm ałżonka, w łaściw ym  jest 
O rdynariusz stałego lub tymczasowego m iejsca zam ieszkania, albo 
miesięcznego pobytu, wreszcie O rdynariusz aktualnego pobytu 
w  m iejscu ślubu, gdy chodzi o tułaczy.

Jeśli jest k ilku  w łaściw ych O rdynariuszów , spraw ę rozstrzyga
ten, który ją  pierwszy przy ją ł do rozstrzygnięcia.

4) Badanie i rozstrzyganie spraw  o dom niem aną śm ierć małżonka, 
zleca O rdynariusz w edług swego uznania, bądź władzy adm in istra
cyjnej, bądź sądowej. Sąd działa jednak  w  tych spraw ach jako 
organ biskupiej władzy adm inistracyjnej, z w yjątk iem  w ypadku 
przewidzianego w  p. 2.

5) Spraw y tego rodzaju  należy rozpatryw ać i rozstrzygać z reguły 
jednoosobowo.

T rybunał jednoosobowy, delegowany na stałe przez O rdynariusza, 
bada spraw y w tryb ie adm inistracyjnym  i rozstrzyga je  w  form ie 
dekre tu  przy udziale notariusza.

6) W w ypadkach bardziej zawiłych dekre tu je  kolegialnie try b u n ał zło
żony z przewodniczącego i dwu assesorów, wyznaczonych przez 
O rdynariusza ad causam  vel un iversitatem  causarum .

Przew odniczącym  jest sędzia przew idziany w  p. 5.
7) Od dekretów  negatyw nych, tak  jednoosobowych jak  kolegialnych 

przysługuje wnioskodawcom  praw o odwołania do samego O rdyna
riusza w  term inie m iesiąca od o trzym ania dekretu.

8) Ponowne rozpatrzenie spraw y w skutek złożonego odwołania pow ie
rza O rdynariusz kolegium  trzech i na podstaw ie ich opinii w ydaje 
dekret ostateczny.

Kolegium  trzech urzęduje w  nowym składzie osób, jeśli dekre t 
w  pierw szej instancji w ydano kolegialnie w  m yśl punk tu  6.

9) Przeciw ko ostatecznym  dekretom  O rdynariusza wnioskodawcom 
przysługuje praw o odwołania do św. K ongregacji Sakram entów  
(kan. 1601).

10) Je st rzeczą bardzo w skazaną odradzać w ydaw anie dekretów  nega
tyw nych, odrzucających ostateczny wniosek o uznanie zgonu w spół
m ałżonków ze względu na możliwość znalezienia nowych środków  
dowodowych.

11) Przedm iotem  dekretu  w dow ieństw a jest uznanie z m oralną pew 
nością współm ałżonka za zmarłego, a w nioskodawcę za upraw nio
nego do zaw arcia ponownego związku m ałżeńskiego, o ile nie ma 
innych, praw em  przew idzianych przeszkód małżeńskich.

1) Dopuszczalne jednak, a naw et polecenia godne jest w zorow anie do
chodzenia na procesie sądowym  (Cfr. Roberti, De processibus, 1941, 
str. 118 n. 3).

2) T ryb postępow ania sądowego wym aga, aby spraw a była sporną 
między stronam i, co w  naszym  w ypadku zaistnieje, jeśli w  obronie 
tezy, iż m ałżonek żyje, w ystąpi ktoś upraw niony np. rodzina, k u ra 
to r dzieci, albo jeśli O rdynariusz uczyni ją  sporną, w yznaczając 
przeciw nika w  osobie obrońcy węzła małżeńskiego.

14 — P r a w o  k a n o n i c z n e  n r  3—4
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X.

Ustanowienie drugiej instancji w Przemyślu

A dam  Stephanus Sapieha 
S. R. E. T itu li S. M ariae Novae 
P resby ter C ardinalis 
Princeps-M etropolita Cracoviensis 
Nr. F. 6/950

Beatissim e P ate r

Eugenius Baziak, archiepiscopus m etropolita leopoliensis Lat. in  L u 
baczów residens, ad pedes SV provolutus, de consensu ac voto O rd i
narii P rem isliensis Lat. D. F rancisci Barda, hum iliter petit, u t SV ad 
tem pus tan tum , vi privilegii, non obstante can. 1594 § 1. benignissim e 
indulgere dignetur, u t in  ipsa dioecesi Prem isliensi, ubi p lures e t idonei 
inveniri possunt sacerdotes, eriga tu r ac constituatur, sicuti tem pore 
belli, per rescrip tum  Secretariae S tatus de die 2 .1. 1942 Nr. 164/42 est 
concessum, T ribunal II instantiae, pro  casibus dioecesis Prem isliensis.

Causae: penuria  m agna sacerdotum , occupatorum  in num ero 58 in 
cura an im arum  in 28 paroeciis, quorum  nonnulli iam  nim is sun t occu
pati in iudicio archiepiscopali, causis m atrim onialibus in I in stan tia  de 
die in  diem  crescentibus, ob transm issionem  harum  a fidelibus arch i- 
dioecesis degentibus in magno num ero in aliis regionibus Poloniae ad 
tribuna l Lubaczów ratione in iti contractus.

Vigore specialissim arum  facu lta tum  a Samo D. N. Pio XII. per decre
tum  Secretaria tus S tatus die 28. II. 1949. Nr. 1286/49. Nobis concessarum , 
a tten tis  expositis in litteris  Exc O ratoris de die 29 N ovem bris 1949. 
Nr. 2666. p raesen tibus T ribunal II in stan tiae pro casibus dioecesi P re 
m isliensis in ista Sede Episcopali P rem isliae Lat. ad tem pus perdu ra- 
tionis causae constitutim us ac erigim us, servatis hac in re  de iu re  se r
vandis.

C ontrariis quibuscum que non obstantibus.

D atum  Cracoviae die 21 Ja n u a rii 1950.
L. s.   Card. Sapieha m. p.

Exc. ас Reverend. D. Archiepiscopus 
Dr Eugenius Baziak 
in Lubaczów

XI.

Ustanowienie Trybunału Prymasowskiego „super rato”

SACRA CONGREGATIO
DÈ SACRAMENTIS G nesnen

N. 7013/49

I n d u l t u m

E x trao rd inaria  adiuncta, modo in Polonia vigentia, im possibilem  fere 
reddere v identur transm issionem  ad Sanctam  Sedem  universorum  acto
rum processum pro impetranda Pontificia dispensatione a matrimo
nio u tpote tan tum  ra to  e t non consum m ato confectorum : quapropter
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anixe postu lav it Exc. m us Archiepiscopus G nesnensis, Poloniae P rim as, 
nom ine om nium  Poloniae Episcoporum , u t per peculiares facu ltates ad  
experim entbm  saltem , ad tem pus concedenas, huic incommodo occurre
re tu r.

Sacra vero Congregatio de D isciplina Sacram entorum , u t his p recibus 
fiere t satis, sequentia ra ta  est inlu lgeri posse, omnino de cetero sa rtis  
tectis Regulis e t Norm is a Sacra hac Congregatione de D isciplina S a
cram entorum  trad itis  die 7 m aii 1923 (AAS vol. XV, pp. 389 ss) et die 
27 m artii 1929 (AAS vol. X X I, pp. 490 ss.) necnon servato  Decreto S. C. S. 
Officii, edito die 12 Ju n ii 1942 (AAS vol. XXXIV, pp. 200 ss.) aliisque 
om nibus praescrip tis, quae talium  processum u confectionem m oderan
tu r; iis tam en sub peculiaribus legibus:

1) A ntequam  quilibet processus in stitua tu r, Episcopus com petens fa 
cultatem  im petret ab Exc.mo Poloniae P rim ate, qui in ea concedenda 
se gera t ad tram item  nn. 1—12 „R egularum ” Sacrae huius Congrega
tionis diei 7 m aii 1923.

2) Poloniae P rim as, tres ecclesiasticos viros scienta canonica, in teg ri
ta te  vitae p rudentiaque conspicuos, seligat, qui sibi sin t adiutorio  in 
studio processum  de quibus agitur, qui nem pe votum  suum  valean t 
prom ere iux ta  re i verita tem  sive circa factum  adsertae inconsum m atio- 
nis sive circa ex isten tiam  causarum  sive circa scandalum  a concessione 
dispensationis forte oriturum , de qua re  votum  Episcopi dioecesani sem 
per requ iritu r. T ribus addendus est etiam  alius ecclesiasticus vir, qui 
defensoris vinculi m unere fungetur, quique iisdem  qualita tibus ac p rae 
dicti praefulgeat.

H i omnes an tequam  suo m unere fungi incipiant, coram Exc. mo P ri
m ate iusiurandum  p raesten t de officio rite  e t fideliter obeundo necnon 
de secreto servando.

3) A cta cuiuslibet processus, iux ta  p raescrip tas norm as a qualibet 
Curia Poloniae peracti, m ittan tu r, una cum voto la tine exarato  Episcopi 
dioecesani, e t cum anim adversionibus defensoris vinculi eiusdem  dioece
sis, ad Exc.m um  Poloniae P rim atem , qui fasciculum  trad e t defensori 
vinculi, p rou ti supra  designato, u t anim adversiones suas pro vinculo 
quam prim um  la tine  redigat.

4) Q uando haec anim adversiones praesto  erun t, Exc.mus P rim as eas
dem cum actibus universis tran sm itta t singillatim  trib u s supradictis 
sacerdotibus, qui, post diligens actorum  studium , seorsim  singuli, n e 
m ine consulto et secreto, votum  suum  pro re i verita te  latine red igan t 
cum ration ibus in  iure et in facto ob quas ad suas conclusiones deve
nerunt.

5) Si tr ia  vota, unanim iter pro concessione dispensationis concluse
rin t, tunc P rim as, votum  suum  la tine redigat, in quo, p rae oculis hab i
tis Regulis Sacrae huius Congregationis et utendo votis trium  laudato 
rum  sacerdotum , m entem  suam  in casu pandet, argum entis itidem  in n i
xam  tam  in iure quam  praesertim  in facto, a tten tis  etiam  anim adversio
nibus v inculi defensorum , quibus, si expediat, respondere ne om ittat. In 
voto contineri debent coniugum testium que in causa iu ra ta rum  deposi
tionum  peritiarum que excerpta, quae adsertum  factum  inconsum m atio- 
nis directe respiciant, quaeque a vernacula lingua r ite  exacteque sin t 
in  la tinam  conversa e t adnotationem  paginarum  actorum  originalium , 
a quibus desum pta sunt, diligenter referun t.

6) Si unum , et a fortio ri si duo, e supram em oratis votis sacerdotum  
contra concessionem dispensationis in  casu concluserint, acta processus 
in  archivo Curiae repona tu r e t de re  no titia  Sacrae huic Congregationi 
m itta tu r; nisi forte, quando unum  tan tum  votum  dispensationi adversum  
ex tite rit, Exc.m us P rim as, actis m atu re perpensis, persuasum  sibi h a 
buerit u tilite r postu lari posse supplem entum  actorum  a C uria quae p ro 
cessum confecit: quo in casu ipse C uria dioecesanae accurata suppedi-
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ta b lt suppletoriae instruc to riae capita. Postquam  vero supplem entum  
actorum  peractum  fuerit, exqu ira t Exc.mus P rim as votum  illius sacer
dotis qui antea contra concessionem dispensationis concluserat, e t si 
ipse modo votum  pro concedenda dispensatione p ro tu lerit, Exc.m us P r i
m as Relationem  conficiat iu x ta  ea quae n. 5 s ta tu ta  sunt.

7) Vota dem um  Episcopi dioecesani trium que laudatorum  sacerdotum  
cum anim dversionibus u triusque vinculi defensoris, Voto seu Relationi 
Exc.m i P rim atis  adnectan tu r e t quam citius, e t quam tutius, in fasciculo 
religata, ad hanc Sacram  Congregationem  m ittan tu r, que quidem  re li
qua peraget pro suo m ore peragenda ad iu ris tram item ; non exclusa 
quoque facultate, si casus id sudaeat, acta originalia pro pleniori eorum  
studio, exquirendi.

In  A udientia diei 25 F ebruarii 1950 habita ab in frascrip to  C ardinali 
P ro-Praefecto , Ss.mus Dom inus Noster PIUS Papa XII, p raefa tum  in 
dultum  ad biennium, si tam diu  a la ta  adiuncta perseverent, a data  huius 
indulti com putandum  duratu rum , ra tu m  habere d ignatus est, m anda- 
v itque u t Exc.mo Archiepiscopo Poloniae P rim ati notificetur executioni 
dem andandum .

D atum  ROMAE, ex A edibus eiusdem  Sacrae Congregationis die 
1 M artii 1950.

(—) t  B. Card. Aloisi — M asella 
(LS) Episcopus P raenestinus — Pro P raefectus

(—) J. Bracci, see.

Pubi.: B i s k u p s k i  S tefan  ks. P ra w o  m ałżeńsk ie  Kościoła r z y m s k o 
katolickiego, tom  II, Proces m ałżeński, Olsztyn 1960 s. 459.

XII.

Ins trukcja  P rym asa  Polsk i do procesu „super rato”

PRYMAS POLSKI

INSTRUCTIO PRIM ATIS POLONIAE 
quoad transim issionem  actorum  processuum  

super ra to  e t non consum m ato

Cum transm issio ad Sanctam  Sedem universorum  actorum  proces
suum  pro im petranda P ontifia dispensatione a m atrim onio u tpote rato  
e t non consum m ato confectorum  nim is difficilis v ideatur, SS.mus Domi
nus Noster PIUS P apa X II precibus N ostris — nom ine om nium  Polo
niae Episcoporum  porrectis — benigne annuens, perquisitionem  actorum  
processuum , de quibus agitur. Nobis dem andavit sub peculiaribus leg i
bus, quae in supradictae Congregationis rescripto, die 1 m ensis M artii
a. c. sub num ero 7013/49 edito, clare determ inatae fuerant.

Q uapropter Nos, p raefa tum  indultum  exsequentes, tres A diutores 
necnon Vinculi D efensorum  — ad norm am  num eri 2 eiusdem  indu lti — 
rite  constituim us, qui in  studium  processuum  super ra to  e t non con
sum m ato, a qualibet C uria Poloniae peractorum , incum berent. Omnibus 
vero Curiis Poloniae vi facu ltatis Nobis concessae sequentem  in hac 
m ateria , iux ta  S. Sedis praescrip ta , instructionem  damus.

1) Facultate  ad conficiendum  processuum  super ra to  et non con
sum m ato a Polonia P rim ate  im petrada, curąndum  est, u t in  causa in-
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struenda adam ussim  observentur Regulae et Norm ae a Sacra C ongre
gatione de D isciplina Sacram entorum  trad itae  die 7 m ensis M aii anni 
1923 e t d ie ‘ 27 m ensis M artii 1929 necnon D ecretum  S. C. S. Officii ed i
tum  die 12 m ensis Iunii 1942.

2) Singula acta iudicialia, tum  causae tum  processus, in  continenti 
tribus exem plaribus exaren tu r, si hoc facile  possibile sit (unum exem 
plar sufficit).

3) Clauso procesu dioecesanus vinculi defensor anim adversiones suas 
latine confinciat (in duobus exem plaribus).

4) Deinde Episcopus Dioecesanus latine exare t votum  suum  iux ta  
re i verita tem  sive circa factum  adsertae inconsum m ationis sive circa 
ex isten tiam  causarum  sive circa scandalum  a consessione dispensationis 
forte o ritu rum  (in duobus exem plaribus).

5) T ransla tio  actorum  in linguam  latinam , licet valda u tilis non est 
necessaria.

0) A cta cuiuslibet processus, ad norm am  lu ris  com pleta atque in 
fasciculum  religata, cum indice actorum  et docum entorum  necnon cum 
testificatione ac tuarii de eorum  fideli transcrip tione tradenda sun t Nobis 
(W arszawa, ul. Miodowa 17) in  tribus exem plaribus, u t tribus A diutoribus 
seu Consultoribus, de quibus supra, tran sm itta n tu r  secundum  praescrip ta  
num eri 4 m em orati Sanctae Sedis indulti.

7) O ratores vel o ratrices nullas inform ationes quoad cursum  processum  
a Secretaria  Poloniae P rim atis expetan t, nisi m ediante propria  Curia 
Dioecesana. Secretaria  notitiam  de dispensatione concessa vel denegata 
cum O rdinario  loci com m unicabit, alias inform ationes nem ini praebere 
tenetur.

GNESNAE, die 30 m ensis M aii A nni Sacri 1950.

Pubi.: B i s k u p s k i  S tefan  ks., P ra w o  m ałżeńskie ,  t. II, s. 458.

X III.

U stanow ien ie  Sądu kościelnego w  B ia łym stok u  I instancją  
dla A d m in is tra tu ry  A posto lsk ie j  w  Drohiczynie

P rym as Polski Num. ad 3035/50/R

D E C R E T U M

Susceptis precibus A dm inistra toris Apostolici in  Drohiczyn n/Bugiem, 
vigore specialissim arum  facultatum  Nobis a Sancta Sede tribu tarum , 
praesentibus Eidem O rdinario  facu ltatem  transferend i o rdinarium  tr i 
bunal prim ae instan tiae suae dioeceseos ad iudicium  in  B iałystok  atque 
designandi u t trib u n a l secundae instan tiae iudicium  dioecesanum  in 
Łomża benigne concedimus.

D atum  VARSAVIAE, die 24 D ecem bris anni 1950.

(—) t  S tefan W yszyński
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XIV.

U stanow ienie  Sądu A rcyb . w  Poznaniu instancją apelacy jną  dla Sądu  
Biskupiego w  G orzow ie

PRYMAS POLSKI N. 23/50/P
(ad 5735/50)

D e k r e t

P rzychylając się do prośby A dm inistra tora Apostolskiego w  Gorzowie, 
n a  mocy szczególniejszych upow ażnień nadanych Nam przez Stolicę 
Apostolską, niniejszym  ustanaw iam y M etropolitalny Sąd Duchowny 
w  Poznaniu sądem  apelacyjnym  drugiej instancji dla Sądu D uchow 
nego w  Gorzowie.

W arszawa, dnia 11 października roku  św iętego 1950.

(—) t  S tefan W yszyński

XV.

U stanow ienie  T rybunału  w  Gnieźnie III instancją dla Sądu kościelnego
w  G orzow ie

PRYM AS POLSKI N. 2551/50/P

D e k r e t

Przychylając się do prośby A dm inistra tora Apostolskiego w  Gorzo
w ie, na mocy szczególniejszych upoważnień nadanych Nam  przez Stolicę 
A postolską, niniejszym  naznaczam y Sąd Duchowny w  Gnieźnie jako 
try b u n a ł trzeciej in stanc ji dla Sądu Duchownego w  Gorzowie.

W arszaw a, dnia 10 listopada 1950 r.

(—) f  S tefan W yszyński

XVI.

Erekcja  Sądu Kościelnego w  Opolu

PRYM AS POLSKI N. 3180/51/R
ad 23751

D E C R E T U M

Vigore specialissim arum  facu lta tum  a S ancta Sede Nobis tribu tarum , 
praesentibus litte ris  in te rrito rio  O rdinariatus Silesiae Opoliensis pro 
om nibus causis a iure expresse non exceptis T ribunal Ecclesiasticum  
P rim ae Instan tiae  erigimus.

D aum  Varsaviae, die 1 m ansis A ugusti 1951.

(—) t  S tefan W yszyński
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XVII.

Sąd B isk-црг w  Siedlcach k om p e ten tn y  dla rozpa tryw a n ia  sp ra w  
A dm in is tra tu ry  A posto lsk ie j  w  Drohiczynie

PRYMAS POLSKI N. 3941/52/P.

D E C R E T U M

A nnuentes precibus A dm inistratoris Apostolici in Drohiczyn n/B u- 
giem, vigore specialissim arum  facu ltatum  a Sancta Sede Nobis tr ib u ta 
rum , praesentibus benigne .concedimus, ut O rdinarium  T ribunal prim ae 
instan tiae p raefa tae  dioecesis in  Iudicium  Dioecesanum in Siedlce 
tran sfe rri possit.

D atum  VARSAVIAE, die 7 m ensis A ugusti a. D. 1952

(—) t  S tefan W yszyński

XVIII.

T ryb . Metr. w  Gnieźnie III ins tancją  dla Sądu Bisk. w  Opolu

P rym as Polski N. 4505/52/P
ad V .-18/52

D e k r e t

Na mocy szczególniejszych upow ażnień nadanych Nam  przez Stolicę 
Apostolską, niniejszym  wyznaczam y Nasz Sąd Duchowny w  Gnieźnie 
jako T rybunał III Instanc ji dla Sądu Duchownego w  Opolu.

W arszawa, dnia 20 w rześnia 1952 r.
(—) t  S tefan W yszyński

XIX.

R ozszerzenie  kom peten c ji  sądów  dla sp ra w  O rdynaria tu  w  L ubaczow ie  

PRAESES EPISCOPATUS N. 1833/54/PE

D E C R E T U M

A nnuentes precibus O rdinarii in  Lubaczów, vigore specialissim ae
facu ltatis a Sancta Sede P raesid i C onferentiarum  Episcoporum  Poloniae 
tribu tae , praesen tibus — atten tis  peculiaribus difficultatibus, in quibus 
Iudicium  Eclesiasticum  in Lubaczów v ersa tu r — benigne concedimus, 
u t causae de nu llita te  m atrim onii eorum , qui an te  annum  1946 in  A r- 
chidioecesi Leopoliensi m atrim onium  con traxerun t et nunc in aliis 
Dioecesibus hab itan t, coram  Iudiciis Ecclesiasticis Dioecesium, in quibus 
actor vel ac trix  dom icilium  vel quasi-dom ieilium  possideat, cognosci e t 
per sententiam  defin iri valeant. Servatis servandis.

P raesentibus va litu ris  ad  quinquennium .

D atum  V arsaviae, die 19 M artii Anni M ariani 1954.

(—) t  M ichael Klepacz
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XX.

T rybu nał Metr. w  Gnieźnie II instancją dla diec. W łocław skie j  

P raeses Episcopatus Poloniae
Episcopus M ichael K lepacz N. 2519/54/P.E.

V arsaviae

D e c r e t u m

E xorto dubio circa com petentiam  iudicialem  in te r T ribunalia  eccle
siastica, quodnam  scilicet Iudicium  com petens sit ad pertrac tandas d iri- 
m endasque in g radu  appellationis causas a T ribunali Dioecesano Vla- 
dislaviensi in prim a in stan tia  iudicatas, Nos, vigore specialissim ae fa 
cultatis a Sancta Sede P raesid i C onferentiarum  Episcoporum  Poloniae 
tirbu tae, praesen tibus litteris  — atten tis  votis Exc.m orum  ac Rev. 
m orum  D. norum  V alentini Dymek, A rchiepiscopi Posnaniensis, e t A n
tonii Pawłowski, Episcopi V ladislaviensis, — declaram us ac statuim us, 
conservandam  esse in posterum  ab aliquot annis hucusque observatam  
p rax im  appellandi a sententiis p rim um  coram Iudicio Dioecesano Vla- 
dislaviensi p rolatis ad p roprium  tribunal M etropolitanum  G nesnae in 
secunda in stan tia  iux ta  p raescrip tum  can. 1594 § 1 Codicis lu ris  C ano
nici.

Insim ul omnes processus V ladislavienses a T ribunali M etropolitano 
G nesnensi in secunda in stan tia  et a T ribunali Cracoviensi in  te rtia  in 
stan tia  iam  instructos sive sen ten tia  defin itiva absolutos sive pendentes 
validos esse decernimus.

D atum  Varsaviae, die 26 M aii A nni M ariani 1954

(—) t  M ichaelis Klepacz

XXI.

Przeniesienie  III instancji z  Gniezna do W arsza w y

PRAESES EPISCOPATUS POLONIAE 
EPISCOPUS M ICHAEL KLEPACZ N. 2840/54/P.E.

VARSAVIAE

D E C R E T U M

A nnuentes instan tibus precibus Illustrissim i Dom ini Dr. S tanislai 
Bross, V icarii G eneralis Archidioeceseos Gnesnensis sede im pedita, v i
gore specialissim ae facu lttis a Sancta Sede P raesid i C onferentiarum  
Episcoporum  Poloniae tribu tae, praesentibus litteris  dispensam us M etro
politanum  T ribunal G nesnense ab onere iudicandi causas processuales 
in  te rtia  in stan tia  sim ulque — audito  Exc.mo ac Rev.mo Domino E pi
scopo Venceslao M ajewski, V icario G enerali Archidioeceseos V arsavien- 
sis sede im pedita — M etropolitano T ribunali V arsaviensi deferim us ac 
com m ittim us ius pe tractand i ac dirim endi in  te rtia  in stan tia  causas 
iudicatas in secunda in stan tia  a:

a. T ribunali M etropolitano Cracoviensi;
b. T ribunali M etropolitano in  Białystok;
c. T ribunali M etropolitano in  Lubaczów;
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d. T ribunali A rchiepiscopali Posnaniensi, qua Iudicio appellationis 
pro causis iudicatis in prim a instan tia  a T ribunali Cracoviensi, 
Lubaczoviensi, W ratislaviensi et Gorzoviensi;

e. T ribunali Doiecesano V ladislaviensi pro  causis p rim um  iudicatis 
a T ribunali Posnaniensi.

Sive in adm issione .causarum in praefa to  T ribunali te rtiae  instan tiae 
sive in earum  sententiis expressa fia t m entio supradicti Decreti.

D atum  V arsaviae, die 24 m ensis Jun ii A nni M ariani 1954.

L.S. (—) t  M ichael Klepacz

XXII.

Sąd B iskupi w  Pelplinie  S ądem  A p e la cy jn ym  dla d iecezji  W łocław skie j  

Praeses Episcopatus Poloniae
Episcopus M ichael K lepacz N. 4350/54/P.E.

V arsaviae

BEATISSIME PATER,

Sacerdos S tanislaus Bross, V icarius G eneralis Archidioeceseos Gnes- 
nensis, ad pedes Sanctita tis V estrae provolutus, hum illim e exponit, quae 
sequuntur.

Ob peculiares conditiones, in quibus A rchidioecesis Gnesnensis nunc 
versa tu r, p raesertim  ob caren tiam  sacerdotum , in iu re cenonico vere 
peritorum , T ribunal M etropolitanum  G nesnense non paucas passus est 
difficultates in  adim plendis obligationibus, quibus ten e tu r vi cannonis 
1594 § 1 Codicis lu ris  Canonici atque Decreti P raesid is C onferentiarum  
Episcoporum  Poloniae diei 26 m aii 1954 N. 2519/54/P.E. tam quam  Iudi- 
cium A ppellationis quoad causas in  p rim a in stan tia  coram  T ribunali 
V ladislaviensi p ertrac ta tas. Q uapropter suprad ic tus V icarius G eneralis 
ad iit O rdinarium  Culm ensem  ab eoque consensum  im ploravit, u t — si 
id S anctita ti V estrae p lacuerit — pro causis supra m em oratis appellatio 
ad praefa tum  O rdinarium  fieri possit; ideoque — rebus sic stan tibus — 
devotissim e a Sanctita te  V estra petit, u t  T ribunal Culm ense causas 
v ladislavienses ag itare in secunda in stan tia  valeat.

E t Eeus etc.

A nnuentes precibus instan tissim is Illustrissim i Domini S tanislai 
Bross, V icarii G eneralis Archidioeceseos G nesnensis, vigore specialissi
m ae facu ltatis a Sancta Sede P raesid i C onferentiarum  Episcoporum  
Poloniae tribu tae , praesen tibus — atten tis  litte ris  Excellentissim i D o
m ini Episcopi Casim iri Josephi Kowalski, O rdinarii Culm ensis de die 
15 N ovem bris 1954 N. 320/54/Ord. — T ribunal M etropolitanum  G nesnense 
ab onere dim plendi obligationes, quibus ten e tu r v i can. 1594 6 1 C. I. C., 
necnon N ostri D ecreti diei 26 m aii 1954 N. 2519/54/P. E., benigne d ispen
sam us atque concedimus, u t obligationes, de quibus supra, a T ribunali 
Cum ensi adim pleri valeant. Servatis de iure servandis.

P raesen ti Induito  ad trienn ium  valituro.

D atum  VARSAVIAE, die 18 N ovem bris Anni M ariani 1954.

(—) t  M ichael Klepacz
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X X III.

Sąd B iskupi w  Sandom ierzu  sądem  II instancji d la  Archid. K ra k o w sk ie j

PRAESES EPISCOPATUS N. 1150/55/P.E.
ad 1990/55

D E C R E T U M

A nnuentes precibus Vicarii C apitu laris Cracoviensis, vigore specia
lissim ae facultatis a Sancta Sede P raesid i C onfereren tiarum  Episcopo
rum  Poloniae tribu tae, p raesentibus — atten to  voto O rdinarii Posnanien- 
sis necnon consensu O rdinarii Sandom ieriensis litte ris  diei 31 m artii a. c. 
N. 1245/55 dato — benigne dispensam us supradictum  O rdinarium  Posna- 
niensem  ab obligatione iudicandi in secunda in stan tia  causas a T ribunali 
C racoviensi in  p rim a in stan tia  iudiciatas atque concedimus, u t in po 
sterum  appellatio  a causis in  p rim a instan tia  p artrac ta tis  coram  m e
m orato T ribunali C racoviensi f ia t ad praefa tum  O rdinarium  Sandom i- 
riensem . S ervatis de iure servandis.

P raesen tibus valitu ris ad triennium .

D atum  V arsaviae, die 20 m ensis A prilis A. D. 1955. .

(—) t  M. Klepacz

XXIV.

P rzeniesienie  III ins tancji z  K ra k o w a  do Tarnowa

PRAESES EPISCOPATUS POLONIAE
EPISCOPUS MICHAEL KLEPACZ ad 3299/58/P

V A R S A V I A E
N. lölO/56/E.P.

D E C R E T U M

A nnuentes precibus instantissim is Vicarii C apitu laris Cracoviensis, 
vigore specialissim ae facu ltatis a Sancta Sede P raesid i C onferentiarum  
Poloniae tribu tae, p raesentibus — atten tis  litteris  Exc.m i ac Rev.m i D.ni 
Episcopi Ioannis Stepa, O rdinarii Tarnoviensis diei 10 m aii a. c. — dis
pensam us M etropolitanum  T ribunal Cracoviense ab onere iudicandi cau
sas processuales in te rtia  in stan tia  sim ulque Dioecessano T ribunali T ar- 
noviensi deferim us ac com m ittim us ius pertrac tand i ac dirim endi in 
te r tia  in stan tia  causas iudicatas in secunda instan tia  a:

1) T ribunali M etropolitano V arsaviensi;
2) T ribunali M etropolitano Posnaniensi qua ludicio applellationis pro 

causis iudicatis in  prim a instan tia  a T ribunali' V arsaviensi;
3) T ribunali Dioecesano Culm ensi qua ludicio appellationis p ro  cau

sis iudicatis in  p rim a in stan tia  a T ribunali G nesnensi e t V ladi- 
slaviensi;

4) T ribunali M etropolitano G nesnensi qua ludicio appellationis pro 
causis iudicatis in prim a in stan tia  a T ribunali Culmensi.

Insim ul — annuentes precibus suprad ic ti O rdinarii Tarnoviensis — 
confirm am us electionem  sacerdotum , qui in  litibus iudicandis a m em o
ra to  T ribunali te rtiae  instn tiae partem  habent, p rou t sequitur: P raeses: 
Ignatius Dziedziak, Defensores v inculi M artim onialis: P e tru s  G ajda et
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Joannes Kos, A secretis: A dalbertus K ania et S tanislaus Skorodecki, 
ludicies: Exc.m us *ac Rev.m us D.nus Episcopus Carolus Pękała, S tan i
slaus Adamczyk, Joseph Brudź, Ludovicus Curyło, S tephanus A lexan
der Rusin, Joannes Rzepa, L adislaus W ęgiel et S tephanus Zalesieński.

Sive in  adm issione causarum  in praefa to  T ribunali te rtiae  instan tiae 
sive in earum  sententiis expressa fia t m entio suprad ic ti Decreti.
D atum  VARSAVIAE, die 22 m eniss M aii A. D. 1956

De m andato speciali 
(—) t  Zygm unt Chorom ański

XXV.

Sąd B iskupi w  P rzem yś lu  Sądem  I ins tancji dla O rdynaria tu  
w  L ubaczow ie

PRIM AS POLONIAE N. 1839/56/P.E.
(ad 552/56)

D E C R E T U M

Susceptis precibus O rdinarii in Lubaczów, vigore specialissim ae fa 
cultatis a Sancta Sede P raesid i C onferentiarum  Episcopum  Poloniae 
tribu tae, p raesentibus — atten to  consensu O rd inarii P rem isliensis L a
tinorum  — Iudicium  A rchiépiscopale in Lubaczów super obligatione 
iudicandi in p rim a in stan tia  causae m atrim oniales eorum , qui in te r r i 
torio, praefato  O rdinario  in Lubaczów subiecto, com m orantur vel ma 
trim onium  con traxerun t, benigne dispensam us sim ulque Dioecesano T ri
bunali P rem isliensi deferim us ac com m ittim us ius p ertrac tand i ac d ir i
m endi in prim a instan tia  causas supradictas. S ervatis servandis.

Sive in adm issione causarum  sive in earum  sen ten tiis expressa fia t 
m entio huius Decreti.

P raesen ti induito  valitu ro  ad septennium .

D atum  VARSAVIAE, die 12 m ensis Ju n ii A. D. 1956.

De m andato  speciali 
(—) t  S. Chorom ański

XXVI.

P rzyw rócen ie  II instancji w  Gnieźnie dla sp raw  d iecezji  W łocław skie j  

Prym as Polski N. 3570/56/P.

D e c r e t u m

Cum conditiones, in quibus Archidioecesis G nesnesis u ltim is tribus 
annis versabatu r, omnino m uta tae  sint, vigore specialissim arum  facu l
ta tum  a Sancta Sede Nobis tribu tarum , praesen tibus D ecretum  diei 18 
Novem bris 1954 N. 4350/54/P.E., u t N ostrum  T ribunal M etropolitanum  
Gnesnense, quae iudicium  A ppellationis quoad causas in  prim a in stan 
tia  coram  T ribunali V ladislaviensi pertrac ta tas, denuo obligationes 
suas — ad norm am  can. 1594 § 1 Codicis lu ris  Canonici — adim plere 
valeat, revocam us.

D atum  Varsaviae, die 10 m ensis Novem bris 1956.
(—) t  S tefan  Card. W yszyński
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XXVII.

P ozw olen ie  na ustanowienie  Sądu Kośc. w  O lsz tyn ie  

PRYMAS POLSKI
N. 1091/57/P 

ad 1040/57

D E C R E T U M

A nnuentes precibus Exc.m i D.ni Episcopi in  Olsztyn, vigore specia
lissim arum  facu ltatum  a Sancta Sede Nobis tribu tarum , praesentibus 
litte ris  — atten tis  expositis — D ecretum  ab Augusto C ardinali Hlond 
die 1 m artii 1946 quoad constitutionem  Tribunalis pro Dioecesi W ar- 
m iensi ed itum  derogam us, u t p raefa tus O rdinarium  stalibe Iudicium  
Ecclesiasticum  in suo te rrito rio  instituere valeat, insim ul, ut N ostrum  
T ribunal M etropolitanum  V arsaviense perm aneat Iudicium  Secundae 
Instan tiae  pro causis coram Iudicio Dioeceseos W arm iensis in prim a 
instan tia  agitatis, benigne concedimus.

D atum  V arsiaviae, die 15 m ensis M artii 19571.

(—) t  S tefan Card. W yszyński

XXVIII.

Ustanow ienie  ins tancji ape lacy jn e j p rzy  Sądzie  Metrop. w  K ra ko w ie

N. 4250/58/P

D E C R E T U M

A nnuentes precibus A dm inistra toris Apostolici Archidioeceseos C ra- 
coviensis, vigore specialissim arum  facu ltatum  a Sancta Sede Nobis t r i 
butarum , praesentibus — atten tis  peculiaribus dificultatibus in casu 
occurrentibus — benigne concedimus, ut causae in T ribunali M etropo
litano Cracoviensi in prim a instan tia  ag itatae ·— non obstante p rae 
scripto can. 1594 § 2 Codicis lu ris  Canonisi — item  in eodem Tribunali 
M etropolitano Cracoviensi in  s e c u n d a  instan tia  agi possint, ea ta 
m en conditione, u t in  secunda in stan tia  omnes iudicii personae — ex 
cepto actuario  — aliae sint, quam  illae, quae in prim a in stan tia  causam 
disceptarunt. In  actis causarum , de quibus supra, m entio  de praefato  
induito  expresse facienda est. Servatis ceteris de iure servandis. 

P raesen ti induito  valituro  ad q u i n q u e n n i u m .  .

D atum  V arsaviae, die 30 m ensis Ju lii A. D. 1958.

(—) t  S tefan  Card. W yszyński

XXIX.

Reorganizacja Sądów  III instancja  — Gniezno, W arszaw a

PRYMAS POLSKI V arsaviae, die 22 Octobr. 1960 
5724/60/P.
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D E C R E T U M

С um decreta quoad constitutionem  Tribunalium  t e r t i a e  in s tan 
tiae in Polonia hucusque edita, ob m uta tas conditiones, reform anda 
sint, vigore specialissim arum  facu ltatum  a Sancta Nobis tribu tarum , 
praesen tibus litte ris  — ius deferundi tribuna li ecclesiastico iudicium  te r 
tiae instan tiae in  causu jud icatis in p rim a vel a lte ra  in stan tia  a tr ib u 
nalibus ecclesiasticis Poloniae denuo exsecutioni m andantes — T rib u 
nal D ioecesanum Tarnoviense ab onere iudicandi causas in te rtia  in 
stantia , decreto diei 22 m aii 1956 N. 16010/56/P.E. imposito, benigne 
dispensam us atque sequentes ad m entem  Sanctae Sedis sta tu im us n o r
mas:

1) ad T ribunal M etropolitanum  G n e s n e n s e  deferim us ac com m it
tim us jus p ertrac tan d i ac d irim endi in  te rtia  instan tia  causas jud icatas 
in secunda instan tia:

a) a T ribunali M etropolitano V arsaviensi,
b) a T ribunali A rchiepiscopali Posnaniensi, qua Judicio appellationis

pro causis, jud icatis in prim a instan tia  a T ribunali Varsaviensi,
c) a T ribunali Dioecesano Łomżensi pro causis p rim um  iudicatis 

a T ribunali M etropolitano in  Białystok,
d) a T ribunali Dioecesano Prem isliensi — vi peculiaris privilegii — 

pro  causis jud icatis ab eodem Judicio in prim a instantia.
2) ad T ribunal M etropolitanum  V a r s a v i e n s e  defren tu r in te rtia  

in stan tia  causae jud icatae in secunda instantia.
a) a T ribunali M etropolitano Gnesnensi,
b) a T ribunali M etropolitano Cracoviensi,
c) a T ribunali in Białystok,
d) a T ribunali A rchiepiscopali Posnaniensi, qua Judicio appellationis

pro causis jud icatis in  prim a instan tia  a T ribunali Gorzoviensi,
Lubaczoviensi et V ratislaviensi,

e) a T ribunali Dioecesano V ladislaviensi pro causis prim um  judicatis 
a T ribunali A rchiepiscopali Posnaniensi,

f) a T ribunali Dioecesano Culm ensi qua Judicio apellationis pro cau
sis jud icatis prim um  a T ribunali M etropolitano G nesnensi;

3) Sive in adm issione causarum  in T ribunalibus te rtiae  instan tiae 
sive in earum  sententiis expressa fia t m entio praesen tis Decreti;

4) Causae in te rtia  instantia, T ribunali Dioecesano Tarnoviensi usque 
ad diem 31 Decem bris anni curren tis delatae, T arnoviae peragendae sunt.

Servatis ceteris om nibus de iure servandis.
C ontrariis qu ibuslibet non obstantibus.

(—) f  S tefan  Card. W yszyński

Publ.: „Wiadomości Archid. G nieźnieńskie j” 1/1961 s. 5—6 oraz w  in 
nych m iesięcznikach diecezjalnych.

XXX.

U stanowienie T rybun ału  Metrop. w  Gnieźnie II instancją dla Sądu
A rcyb. w  Poznaniu

P rym as Polski N. 2844/61/P

D E C R E T U M

A nnuentes precibus A rehiepiscopi Posnaniensis, vigore specialissim a
rum  facu lata tum  a Sancta Sede Nobis tribu ta rum , a tten tis  expositis,
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praesentibus litteris  T ribunal Dioeceśanum V ladislaviense ab onere iu- 
dicandi in secunda in stan tia  causas, a T ribunali A rchiepiscopali Po- 
snaniensi in prim a in stan tia  p ertrac ta tas, benigne dispensam us, ea ta 
m en lege, u t causae in Iudicio V ladislaviensi usque ad diem  30 Iunii 
anni cu rren tis  delatae V ladislaviae peragan tu r. Insim ul concedimus, u t 
N ostrum  T ribunal M etropolitanum  G nesnense causas processuales, 
a p raefa to  Iudicio Posnaniensi prim um  iudicatas, in secunda instantia, 
servatis om nibud de iu re  servandis, agitare valeat.

C ontrariis quibislibet non obstantibus.

D atum  Varsaviae, die 31 m ensis M aii A. D. 1961

(—) t  S tefan Card. W yszyński

XXXI.

P rzeniesienie  ins tancji ape lacy jn e j dla T ryb . Metrop. iv Gnieźnie  
z  Pelplina do Poznania

PRYMAS POLSKI

D e c r e t u m

Vigore specialissim arum  facu ltatum  a. Sancta Sede Nobis tribu ratum , 
praesentibus litte ris  T ribunal Dioecesanum Culm ense ab onere iudicandi 
in secunda in stan tia  causas, T ribunali Nosto G nesnensi in  prim a in 
stan tia  p ertrac ta tas, benigne dispensam us, ea tam en  lege, u t causae Iu 
dicio Culm ensi usque ad diem 30 iunii anni verten tis  delatae Pelplini 
peragantur. Insim ul — atten to  consensu, ab Exc.mo D.no Ârchiepiscopo 
Posnaniensi litte ris  diei 26 M aii anni cu rren tis  datis sub num ero 
K. 366/61, rite  praestito  — consedimus, u t T ribunal A rchiépiscopale Po- 
snaniense causas processuales, a Iudicio Nostro G nesnensi prim um  iud i
catas, in secunda instan tia , servatis om nibus de iu re servandis, agitare 
valeat. C ontrariis quibuslibet non obstantibus.

(—) t  S tefan  Card. W yszyński 

Pubi.: „Wiadomości A rch id iecezj i  G nieźnieńskie j” 9/1961 s. 252.

XXXII.

P rzy w ile je  dla Sądu Biskupiego w  G orzow ie  (przedłużenie)

Prim as Poloniae V arsaviae, die 7. IX. 1963
N. 4861/63/P

D E C R E T U M

A nnuentes precibus Episcopi in  Gorzów Wlkp., vigore specialissim a
rum  facu lata tum  a Sancta Sede Nobis tr ib u ta ru m , p raesen tibus litteris, 
a tten tis  expositis, D ecretum  N ostrum  de die 30 A ugusti 1966 a. N. 3060/66/P., 
quo concessa est Episcopali T ribunali Gorzoviensi facu ltas i n t r o d u 
c e n d i  causas de m atrim onii nu llita te  partium  in te rrito rio  Gorzovien- 
sis O rdinariatus habitantium , quarum  tam en forum  copetens ex tra  fines 
Poloniae invenitur, atque quo tr ib u ta  est Officiali p rae fa ti T ribunalis
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facultas accipiendi causas a c a t h o l i c o r u m ,  ubi bonum  commune 
processum  expostulat, servatis om nibus clausulis praecedentis concessio
nis, necnon ceteris de iu re  servandis, benigne prorogam us.

P raesen ti Induito  ad trienn ium  valituro.

(—) t  S tefan Card. W yszyński

X XXIII.

Ustanow ienie  Sądu Biskupiego w  Lublinie II instancją d la  Sądu  
Biskupiego w  P rzem yś lu

PRYMAS POLSKI V arsiaviae, die 8 December 1966
N. 4194/66/P 
(ad 4454/66)

D E C R E T U M

A nnuentes precibus O rdinarii P rem isliensis Latinorum , vigore spe
cialissim arum  facu ltatum  a Sancta Sede Nobis tribu tarum , praesentibus 
litteris, a tten tis  expositis, T ribunali Episcopali P rem isliensi tam quam  
Iudicium  a p p e l l a t i o n i s  in II  In stan tia  T ribunal Episcopale Lubli- 
nense benigne constituim us. S ervatis ceteris de iu re servandis.

C ontrariis qu ibudlibet m inim e obstantibus.

(—) f  S tefan C ardinalis W yszyński

XXXIV.

U stanowienie  Sądu Metrop. w  W arszaw ie  III instancją d la  Sądu  
Biskupiego w  P rzem yś lu

P rim as Poloniae V arsaviae, die 30 M artii 1968
N. 968/68/P 
ad 4194/66/P

D e c r e t u m

L aborum  T ribunalium  Poloniae sollicitantes, D ecretum  N ostrum  
a die 8 decem bris 1966 N. 4194/66/P. quo T ribunal Episcopale Lublinense 
constitu tum  est tam quam  Iudicium  appellationis pro  causis in  prim a In 
stan tia  in  T ribunali P rem isliensi disceptatis, com plem us atque, vigore 
specialissim arum  facu ltatum  a Sancta Sede Nobis tribu ta rum , prae ocu
lis habito  Decreto Nostro de die 22 octobris 1960 N. 5724/60/P, causas 
iudicatas in  secunda In stan tia  a Iudicio Episcopali Lublinensi, ad No
strum  T ribunal M etroplitanum  V arsaviense, tam quam  T ribunal te r 
tiae Instan tiae , deferendas esse statuim us. '

S ervatis ceteris de iu re servandis.

(—) t  S tefan  Card. W yszyński
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XXXV.

Rozstrzygnięc ie  w ą tp l iw ośc i  co do kom petenc j i  Sądu Metrop.  
w  K ra k o w ie  w zg lę d e m  sp ra w  z  d iecez ji  opolskiej

PRYMAS POLSKI
N. 1431/68/P. 

V arsaviae, die 20 M aii 1968.

D E C R E T U M

A nnuentes precibus Em inentissim i Domini Caroli C ardinalis WOJTYŁA, 
O rdinarii Cracoviensis, cum quaedam  dubia quoad tenorem  R escripti 
S. Congregationis Consistorialis de die 4 octobris 1949 N. 1178/49, T rib u 
nal M etropolitanum  Cracoviense, ad recipiendas appellationes in cau
sis P rim ae Instan tiae  Opoliensibus tunc in K atow ice disceptatis, consti
tuen tis, m oveantur, vigore specialissim arum  facu ltatum  a Sancta Sede 
Nobis tribu tarum , praesen tibus litteris, a tten tis expositis, omnes causas 
Opolienses quae, constituto proprio  T ribunali Opoliae, in secunda In 
stan tia  ag itatae e ran t in T ribunali M etropolitano Cracoviensi, ad cau
telam  — quod com petentiam  Tribunalis M etropolitani Cracoviensis a t 
tin e t — benigne s a n a m u s ;  servatis ceteris de iu re  servandis.

(L. S.) (—) t  S tefan Card. W yszyński

XXXVI.

U stanowienie  Sądów  ape lacy jnych  II i III instancji dla  Sądu  
Biskupiego w  Opolu

PRIM AS POLONIAE
N. 1432/68/P.

D E C R E T U M

A nnuentes precibus Em inentissim i Domini Caroli C ardinalis WOJTYŁA, 
O rd inarii Cracoviensis, vigore specialissim arum  facu ltatum  a Sancta 
Sede Nobis tribu tarum , praesen tibus litteris, p rax im  in Rescripto S. Con
gregationis Consistorialis de die 4 octobris 1949 N. 1178/49 fundatam  a f
firm antes, pro  causis in Iudicio Episcopali Opoliensi ag itatis T ribunal 
M etropiltanum  Cracoviense u ti secundae Instan tiae , N ostrum  vero Iu 
dicium  M etropolitanum  Varsaviense, u ti te rtiae  Instan tiae  ordinarium  
appellationis gradum  c o n s t i t u i m u s ;  servatis ceteris de iure se r
vandis.

V arsaviae, die 20 m ensis M aii A. D. 1968.

(L. S.) (—) t  Stefan Card. Wyszyński
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ARGUMENTOM

De Iudiciis ecclesiastic is in  Polonia a. 1945— 1970 
»

A gitur de iudiciis ecclesiasticis re stau ra tis  in  Polonia post bellum , 
anno 1945 extinctum , et p raesertim  de eorum  stru c tu ra  h ierarch ica et 
de principalibus quaestionibus quae in ac tiv itate  iudiciali exercenda 
em ergebantur. P raecipua docum enta in hac m ateria  collecta e t chrono- 
logice in  adnexu  posita, cum ex a ra ta  sin t latine, om nibus in tensam  v i
tam  necnon diffucu lta tes tribunalium  in Polonia ostendunt.

Card. A. Hlond, P rim as Poloniae, fu it prim us qui adm inistrationem  
iustitiae ecclesiasticae in regionibus p raesertim  Occidentalibus et S ep
ten trionalibus Poloniae excitav it e t organice composuit, quem  Card. 
Sapieha, M etropolita Cracoviensis, efficaciter adiuvabat. Ab anno 1949 
S tefan W yszyński, P rim as Poloniae, sim iliter specialissim is facu ltatibus 
a Sancta Sede tribu tis  m unitus, iudiciorum  ecclesiasticorum  in Polonia 
sollicitudinem  habet, exceptis annis 1953—1956, quando im peditus erat. 
Tunc P raeses Episcopatus M.. Klepacz, congruentibus facu ltatibus in 
structus, de iudiciis curam  adhibebat.

Ut ex decretis eru itu r, sedes tribunalium  III  in stan tiae prim um  lo 
cum habu it G nesnae et Cracoviae, per tres autem  annos Tarnoviae. 
Ab anno 1960 tribunalia  m etropolitana Gnesnae et V arsaviae iudicant 
causas m atrim oniales in te rtia  in stan tia  pro te rrito rio  ipsis circum 
scripto. Iudicium  Prem isliense ab anno 1951 usque ad annum  1966 sedes 
fu it u triusque in stan tiae  pro  suo territorio , sim iliter Iudicium  Craco- 
viense usque ad hodiernum  diem causas sui regionis bis disceptare f a 
cultatem  habet. Si casus ferat, u lte rio r iudicii gradus ad singulos casus 
designatur a P rim ate  Poloniae apud quodlibet tribunal, dummodo nova 
e t gravia adsin t argum enta. De sufficientia argum entorum  collegialiter 
edicit ipsum  tr ib u n a l a P rim ate  designatum .

M omentosi su n t quinque conventus seus sessiones officialium  et iu- 
r isp ruden tiae  cultorum , convocandi ab anno 1949, qui ad unificationem  
m odus procedendi in  om nibus iudiciis dioecesanis in  Polonia optim um  
contu lerun t consilium. In ter hos conventus etiam  studio doctrinae e t iu- 
risp ruden tiae  incum bebant participantes. Q uaestiones, quas officiales 
contem plaverunt, sunt, in te r alias, causae de praesum pta m orte coniu- 
gis, de quibus saepe officiales d iscernebant e t discernunt. Episcopatus 
Poloniae norm as edidit quoad proceduram  in his adhibendam .

Ab anno 1950 etiam  processus super m atrim onio ra to  et non consum 
m ato particu laribus norm is, a S. Congregatione de D isciplina S acram en
torum  editis, reg itu r. C onstitu tum  est ideo T ribunal P rim atiale , ex re la 
toribus consultoribus et defensoribus vinculi, a  P rim ate  electis, com 
positum . U naquaque causa „super ra to ”, quae a tribuna li delegato in 
dioecesi r ite  est instruc ta , a tribus consultoribus e t defensore vinculi 
sc ru ta tu r, et si consultores votum  pro dispensatione exhibeant, om nia 
vota, non vero acta, una cum relatione P rim atis, ad Apostolicam 
Sedem  transm itun tu r.

Commissiones in te r conventus officialium  constitu tae quaestionem  
quoque advocatorum  sive institu ti, quod partes in processum  iuvet in 
legitim o eorum  iuris prossecutione, d iscep taverunt proponentes, u t apud 
unum quodque tribuna l iu risperitus sit ecclesiasticus, qui responsis con- 
siliisque partibus serviat. Hoc in p luribus dioecesibus bene fungitur.

Commissiones etiam  super unificatione nom inum  iudiciorum  et speci
m inum , quae in  form alitatibus procedurae adhibentur, deliberabant, a t 
tam en ad conclusiones definitivas non pervenerun t, ob nim ia varie ta te  
usus in  sigulis tribunalibus.
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