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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-



nonistów  Polskich, w ykładow ca KUL i ATK), prelegenta ks. prof, dr hab. Ryszarda 
Sztychm ilera (W ikariusz Sądowy Sądu D iecezjalnego w  Olsztynie, w ykładow ca W SP 
O lsztyn i ATK) i poprosił o zabranie głosu K siędza Prym asa.

Ksiądz Kardynał Glemp w  swoim przemówieniu podziękował za zaproszenie na Zjazd 
i wyraził wdzięczność wszystkim  pracownikom  sądów kościelnych za ich pracę. M ówca 
stwierdził, że znaczenie sądów kościelnych w  naszym  kraju coraz bardziej wzrasta. Po
twierdza to coraz w iększa liczba skarg powodow ych napływ ająca do tych instytucji. 
Dotyczą one z reguły stwierdzenia nieważności małżeństwa. Świadczy to o tym, że wierni 
pragną uporządkować swoje sprawy m ałżeńskie i rodzinne, aby móc żyć w  zgodzie z wła
snym  sumieniem. Zadaniem  sądów kościelnych jes t pom agać tym  ludziom.

N astępnie K siądz Prym as zw rócił uw agę na dw ie bardzo aktualne spraw y z  życia 
K ościoła w  Polsce, które pow inny odcisnąć piętno na pracy sadow nictw a kościelnego.

P ierw szą z nich jes t spraw a zm ian w  ustaw odaw stw ie państw ow ym , zw łaszcza ko
deksu rodzinnego i opiekuńczego, w  zw iązku z  w ejściem  w  życie konkordatu. Ks. 
Prym as podkreślił, że obecnie instytucja separacji istnieje nie tylko w  praw ie kano
nicznym  ale i w  polskim  praw ie cywilnym . Separację zatem  będą  orzekać zarówno 
sądy kościelne jak  i cywilne.

Drugim  z poruszonych zagadnień była spraw a ekum enizm u w  aspekcie m ałżeństw  
m ieszanych. W izyta O jca św. w  R um unii rzuca obecnie inne św iatło na ekum enizm  -  
podkreślił K siądz Kardynał.

N a zakończenie przem ówienia Ksiądz Prym as udzielił w szystkim  błogosławieństwa.
Część roboczą Spotkania rozpoczął ks. prof, d r hab. Ryszard Sztychm iler referatem  

pt. „Obowiązki pracowników sądu kościelnego w zakresie ochrony praw wiernych”'.
Prom ulgow any przez Jana Paw ła II kodeks praw a kanonicznego w niósł w iele no

wości do praw a kanonicznego. Jedną z nich była w ielka troska ustaw odaw cy kodekso
wego o w iększe uznanie praw  człow ieka oraz praw  w iernych, co w iązało się z bardziej 
personalistyczną, w skazaną przez Sobór W atykański koncepcją  praw a kościelnego.

D la ochrony praw każdego człowieka oraz szczególnych wartości ustanowiony został 
w  K ościele określony porządek prawny. Porządek ten obejm uje nie tylko w ładzę usta
w odaw czą, lecz także w ykonaw czą i sądową. K ościół m oże nie tylko prawo stanowić, 
lecz także chronić praw a podm iotowe. Troska o przestrzeganie praw a m oralnego jest 
szczególną kom petencją w ładzy duchowej oraz w ładzy adm inistracyjnej Kościoła. 
O chrona przestrzegania praw a w  sensie ścisłym  je s t  natom iast szczególnym  obow iąz
kiem  w ładzy sądowej. Piastujący w ładzę sądow ą pow inni zatem  m ieć św iadom ość, że 
w łaśnie ten w ym iar w ładzy je s t ludzką realizacją  idei Bożej sprawiedliwości.

Przedmiotem referatu staje się więc analiza kanonicznego prawa procesowego w  aspek
cie ochrony praw  człowieka oraz określenie obowiązków osób pracujących w  sądzie 
i współpracujących z nim, którzy winni ochronę tych praw zapewnić. W ykład z koniecz
ności koncentruje się na tzw. statycznej części sądowego prawa procesowego obejmują-



cej kanony 1417 -  1437 i 1446 -  1457. N orm y te om aw iają strukturę sądownictwa ko
ścielnego, uprawnienia i obowiązki urzędników postępow ania procesowego.

R ozw ażania przeprow adzone zostały  w  dwóch częściach.
W  pierwszej Prelegent skoncentrow ał się na urzędnikach przewidzianych przez 

prawo procesow e, którzy pow inni stać na straży praw  człow ieka. Osobam i tymi w die
cezji lub zakonie są: biskup diecezjalny, w ikariusz sądowy, vice-oficjałow ie, sędzio
wie diecezjalni, asesorzy, sędziowie audytorzy, rzecznik sprawiedliwości, obrońca węzła 
m ałżeńskiego, biegli sądowi, notariusz, przełożony prow incjalny lub opat m iejscowy 
albo najw yższy przełożony zakonny lub opat -  przełożony kongregacji m onastycznej.

W  drugiej części analizie zostały poddane obow iązki pracow ników  trybunału, któ
re w inny szczególnie przyczyniać się  do ochrony praw  człow ieka. Obow iązki te, okre
ślone zostały przez praw odaw cę kościelnego w  kan. 1446 -  1457, m ożna podzielić 
w  sposób następujący:

1) obowiązki przed rozpoczęciem  procesu:
a) troska o w ygaszanie sporów,
b) przestrzeganie w łaściw ości sądowej,
c) udzielanie pom ocy sądowej,
d) zakaz uczestn iczenia w  procesie w  określonych sytuacjach,
e) w yłączenie sędziego lub innego uczestn ika p rocesu  na w niosek stron
2) obow iązki podczas procesu:
a) złożenia przysięgi i w iernego w ypełniania sw ojego zadania,
b) działania na w niosek strony
c) troski o spraw iedliw e rozstrzygnięcie sporu,
d) sprawnego prow adzenia procesu,
e) zachow ania tajem nicy urzędow ej,
f) zakaz przyjm ow ania podarunków.
Konkludując należy zatem  stw ierdzić, że ochrona praw  człow ieka w  sądownictw ie 

kościelnym  zależy od w ypełniania we w szystkich trybunałach kościelnych i przez każ
dego pracow nika tych instytucji sw oich podstaw ow ych obow iązków  w  sposób jak  
najbardziej sum ienny i rzetelny.

Ks. Prałat K ośnik podziękował za referat i otworzył dyskusję, w  której udział wzięli: 
ks. dr P iotr G ajda (Tarnów), ks. dr Czesław  B ielec (Lublin), ks. dr Stefan K ośnik 
(W arszawa), ks. P iotr M ajer (K raków ), ks. dr Stanisław  Suw ała (Radom).

W spólna m odlitw a za  duszę zm arłego znanego kanonisty  ks. prof, dr hab. Henryka 
K arbow nika oraz w szystkich zm arłych pracow ników  trybunałów  kościelnych zakoń

czyła Zjazd.
Ks. K rzyszto f Warchałowski


