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Veritâ e definitivitä della senteza canonica. Studi giuridici XLVI. C ittâ del Va
ticano 1997 ss. 234

Problem atyka praw dy oraz defm ityw ności w yroku kanonicznego stała się  przed
m iotem  zaintresow ania kanonistów  w  46 tom ie „Studiów  praw nych”, wydawanych 
przez znaną w atykańską oficynę w ydaw n icząZ /h ren a  E ditrice Vaticana. Publikacjata  
składa się z dwóch części, a m ianowcie: część I zaw iera zbiór 6 artykułów, część zaś II 
została pośw ięcona jurysprudencji Roty Rzym skiej oraz Sygnatury Apostolskiej.

D yskusję o tw iera artykuł p rofesora  U niw ersy tetu  w  Teram o -  R Salerno, zaty tu
łow any „Podw ójna zgodność w yroku  w  kanonicznym  procesie  m ałżeńskim : h ipote
tyczna średniow ieczna geneza tej in sty tuc ji” (La doppia  sen tenza  conform e nel p ro 
cesso m atrim oniale canonico: ip o te tic ip reced en ti m edioeva li  s. 7 -  I 8). A utor w y
sunął h ipotezę w  m yśl której, początków  kanonicznej koncepcji podwójnej zgodności 
w yroku należy  doszukiw ać się  w  średniow iecznej insty tucji orzekania  niew ażności 
m ałżeństw a. W  tym  bow iem  czasie stw ierdzen ie  n iew ażności m ałżeństw a następo
w ało jed y n ie  wtedy, jeże li w szyscy członkow ie składu sędziow skiego wydali wyroki 
p ro  nullitate.

W nikliw a analiza relacji pom iędzy praw dą a stanem  rzeczy osądzonej, dokonana 
przez w ybitnego hiszpańskiego kanonistę  J. L lobella, stała się  d la niego punktem  w yj
ścia dla zaprezentow ania swojej opnii co do zjaw iska apelacji ( Verita e giudicato. La 
riform ulazione del concetto di apello canonico  s. 19 -  58).

A utor reflektując nad kanonistycznym  system em  praw a procesow ego zw rócił uw a
gę na istniejące w  nim  nieścisłości. Analizując relację zachodzącą pom iędzy kan. 1629 
kpk z 1983 r. oraz kan. 1641 kpk z 1983 r. zauw ażył on pow stałą  aporię w  sform uło
w aniach tych norm , w ym agających now ych precyzacji term inologicznych. Jego zda
niem , praw odaw ca kościelny konstytuując instytucje stanu rzeczy osądzonej oraz ape
lacji w prow adził w praw dzie rozróżnienie pom iędzy spraw am i dotyczącym i stanu osób 
oraz innym i sprawami, lecz uczynił to w  niew ystarczający sposób. K anonistyczny sys
tem  praw a procesow ego został zdom inow any bow iem  przez instytucje procesu m ał
żeńskiego. To zjawisko nazw ał on „m atrym onializacją” procesu kanonistycznego.

W  m yśl jego  opinii, tem inologia  zw iązana z kanonistyczną apelacją je s t n ieprecy
zyjna. W  obow iązującym  system ie praw nym  istnieje n a  przykład m ożliw ość rozstrzy
gania sprawy z now ego tytu łu  w  trybunale apelacyjnym  (kan. 1683 kpk z 1983 r.), 
który z racji w niesienia tej spraw y n ie będzie ju ż  trybunałem  apelacyjnym ; lecz sądem 
pierw szej instancji.

Problem atyka odniesienia praw dy do pryncypium  podwójnej zgodności wyroku 
stała się przedm iotem  zainteresow ania M.I. A rroby C onde (Vérità e princip io  della  
doppia sentenza conform e  s. 59 - 78). K anonista  ten należy do zw olenników  tejże 
instytucji. Prezentując sw oje stanow isko zauw ażył on, iż w  praw ie procesow ym  ist



nieje ścisły zw iązek pom iędzy tym  zjawiskiem  praw nym  a zasadą/avor veritatis. W ska
zując na  zalety tej figury prawnej zauw ażył on, iż z jednej strony je s t ona odzw iercie
dleniem  rów now agi istniejącej pom iędzy pew nością  praw a a p raw dą realną, z drugiej 
zaś strony chroni nierozerw alność w ęzła m ałżeńskiego.

Analizując zm iany w  procedurze apelacyjnej, dotyczące zatw ierdzenia dekretem  
rozstrzygnięć pro nullitate  trybunału I intstancji stw ierdził on, iż praw odaw ca nie za
m ierzał nim i jedynie  z intensyfikow ać ekom om ii procesu, lecz jednocześn ie  w zm ocnił 
dom niem anie o zgodności orzeczeń praw nych z p raw dą realną. To novum  procedural
ne narusza jednak  koncepcję kanonistycznej instytucji apelacji.

W  innym  aspekcie ujął tyłułowe zagadnienie audytor Roty Rzymskiej -  E. Tumaturi. 
Skupił on bowiem  sw ą uw agę na zagadnieniu zachodzącej współzależności pomiędzy 
praw dą a wykonaniem  wyroku, po uprzednim  w ydaniu dwóch orzeczeń zgodnych (Ve
rita e esecutivitâ della sentenza dopo una duplice deciosione conforme  s. 79 - 100). 
Autor reflektując nad naturą procesu o stw ierdzenie niew ażności m ałżeństwa, uwydatnił 
jego  specyfikę. Jego zdaniem  mimo tego, iż processus m atrimonialis jes t zaliczany do 
kategorii procesów specjalnych, to jednak  norm y procesu spornego nie m ają w  nim cha
rakteru uzupełniającego, lecz pryncypialny. Ponadto zauważył on, iż z jednej strony mamy 
do czynienia z procesem  deklaratywnym  odnoszącym  się do dobra publicznego; z dru
giej zaś strony dotyczy on również interesów prywatnych stron.

U podstaw  tej procedury leży zasada zgodności praw dy substancjalnej z praw dą 
procesualną. W  tym  kontekście A utor zadał sobie pytanie: czy w  odniesieniu do w yro
ku (dekretu) orzekającego definityw nie niew ażność zw iązku m ałżeńskiego m ożna 
m ów ić o jego  egzekucyjności? U w aża on, iż z natury  rozstrzygnięcia kanonicznego; 
opierającego się  na  praw dzie przedm iotow ej w ynika sam o przez się  jego  wykonanie.

N. Schöch. profesor Akadem ii Św. K rzyża w  R zym ie przedstaw ił problem atykę 
podw ójnej zgodności w yroków  w  jurysprudencji ratalnej. ( I Iprincip io  della duplice  
conform itâ delle sentenze nella g iurisprudenza rotale  i. 101 -  130). W  m yśl jego opi
nii, w  orzecznictw ie rotalnym  rozróżnia się  pom iędzy zgodnością form alną (confor- 
mitas fo rm a lis)  oraz zgodnością w irtu lną lub substancjalną (conform itas aequivalen- 

ter seu substantialis).
C onformitas fo rm a lis  w ystępuje w ów czas, jeżeli dw a w yroki są  zgodne co do w aż

ności lub niew ażności m ałżeństw a w  tej samej spraw ie, prow adzonej z tego samego 
tytu łu  prawnego. Jurysprudencja ro talna natom iast pod pojęciem  conform itas aequ- 
ivalenter rozum ie decyzje w ydane na podstaw ie tych sam ych faktów  oraz tych samych 
dowodów. W śród audytorów  rotalnych w ystępuje jednom yślność stanow isk co do 
pojm ow ania zgodności form alnej; pojęcie zaś zgodności substancjalnej przez niektó
rych autorów  je s t odrzucane.

Rozbieżność opinii co do tego ostatniego term inu tkwi w  niejednoznaczności rozu
m ienia określenia causa petendi. Zdaniem  bowiem  jednych, jes t ono bowiem  koherent-



ne z tytułem nieważności; inni natom iast uważają, iż nie koresponduje ono z tytułem 
nullitatis matrimonii, lecz z faktem  praw nym  stanowiącym  podstaw ę wydania wyroku.

Ostatni z zaprezentow anych artykułów  dotyczy relacji w łoskiego praw a cywilnego 
do praw a kanonicznego. C. D alia Vella zanalizow ała bow iem  kw estię rewizji wyroku 
kościelnego pro  nullitate, po uprzednim  osiągnięciu skutków  cyw ilnych (Sulla reviso- 
ne della  sentenza ecclesiastica di nullita nzatrim oniale: rilevanza civile  s. 131 -  152). 
Z auw ażyła ona, iż szczególnie w iele trudności w  w łoskim  system ie praw a cywilnego 
nastręcza kanonistyczna instytucja nova causae propositio . A utorka, pow ołując się na 
art. 395 kodesku postępow ania cywilnego oraz jurysprudencję, wyraziła pogląd w  myśl 
którego, m ożna przezw yciężyć istniejące niedogodności korzystając z  instytucji od
w ołania nadzwyczajnego.

Jak zauw ażono ju ż  w cześniej, część II tej publikacji została pośw ięcona juryspru- 
dencji. R edaktorzy przedstaw ili bow iem  czytelnikow i treść 13 orzeczeń, a m ianow i
cie: jedno  w ydane przez N ajw yższy Trybunał. Sygnatury Apostolskiej oraz 12 w yda
nych przez R otę Rzymską.

Zaprezentow aną pozycję należy przyjąć z dużym  uznaniem . Zaangażow anie w y
bitnych znaw ców  praw a procesow ego stało się  gw arantem  w ysokiego poziom u m ery
torycznego przedstaw ionych analiz. W ieloaspektow ość zaś ukazanych zagadnień oraz 
podjęte próby przezw yciężenia napotkanych trudności zachęcają  do dalszych badań 
w  tej dziedzinie wiedzy. Publikację tę  należy polecić przede w szystkim  kanonistom  
profesjonalnie zajm ującym  się tą  problem atyką.

Ks. G inter Dzierżoń

Zjazd O ficjałów  i Pracow ników  sądów  kościelnych w Polsce  
W arszawa 10 m aja 1999 r,

W  dniu 10 maja 1999 r, w  gmachu „Roma” przy ul. Nowogrodzkiej w  Warszawie od
był się coroczny Zjazd Oficjałów i Pracowników sądów kościelnych w  Polsce, zorganizo
wany przez Sąd M etropolitalny W arszawski oraz Stowarzyszenie Kanonistów Polskich. 
Spotkanie zaszczycił sw oją obecnością J. E. Ks. Józef Kardynał Glemp, Prymas Polski.

Z jazd rozpoczął w spólną m odlitw ą W ikariusz Sądow y Sądu M etropolitalnego W ar
szaw skiego ks. prałat dr Stefan K ośnik, który  jednocześn ie  w  im ieniu gospodarzy po
w itał w szystkich uczestników  spotkania. Ks. Prałat w yraził radość, że sąd w arszawski 
ju ż  po raz kolejny m a zaszczyt gościć przedstaw icieli sądow nictw a kościelnego w Pol
sce, a także podkreślił doniosłość obecnego Z jazdu, który odbyw a się w roku zakoń
czenia II Synodu Plenarnego w  Polsce oraz w izyty  papieża Jana Pawła II w  Ojczyźnie.

Następnie Ks. K ośnik zaprosił do stołu prezydialnego: J. E. Kardynała Józefa Glempa 
-  Prym asa Polski, ks. prof, d r hab. Józefa K rukow skiego (prezes Stowarzyszenia Ka-


