STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 6 ± 2003

Ryszard Sztychmiler, SaÎdownictwo kosÂcielne w søuźbie praw czøowieka, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu WarminÂ sko-Mazurskiego 2000, ss. 164.
Z zadowoleniem nalezÇy powitacÂ ukazanie sieÎ pionierskiego opracowania na temat dziaøalnosÂci saÎdownictwa kosÂcielnego w søuzÇbie
ochrony praw czøowieka. Problematyka ta, poza kilkoma drobnymi
artykuøami, jak dotychczas nie byøa podejmowana w nauce polskiej,
a nawet sÂwiatowej. RoÂwniezÇ komentarze do kanonicznego prawa
procesowego nie zgøeÎbiajaÎ tej problematyki nalezÇycie1.
Publikacja godna jest polecenia duchownym KosÂcioøa katolickiego. ZainteresowacÂ powinna takzÇe seÎdzioÂw orzekajaÎcych w trybunaøach kosÂcielnych, jak i innych pracownikoÂw zwiaÎzanych z kosÂcielnym
wymiarem sprawiedliwosÂci. Z literaturaÎ opracowania powinni sieÎ
zapoznacÂ roÂwniezÇ studenci wydziaøoÂw prawa kanonicznego, jak i seminarioÂw duchownych. MozÇe ona zainteresowacÂ tezÇ czytelnikoÂw
sÂwieckich, nie tylko obronÂcoÂw szeroko pojeÎtych praw czøowieka.
Wedøug Autora ksiaÎzÇka ta ma bycÂ przewodnikiem pomagajaÎcym
¹teoretykom prawa i osobom zajmujaÎcym sieÎ w praktyce dostrzegacÂ
w omawianych normach sÂrodki odpowiednie do rozwiaÎzywania istotnych ludzkich problemoÂwº (s. 17).
KsiaÎzÇka napisana jest z duzÇym rozeznaniem problematyki. Autor
posøuguje sieÎ jeÎzykiem fachowym, z duzÇaÎ precyzjaÎ søowa. Ukøad
ksiaÎzÇki przejrzysty i logiczny. Tekst czyta sieÎ doskonale. Autor pøyn1
Por. T. P a w l u k, Prawo kanoniczne wedøug Kodeksu Jana Pawøa II, t. 4, Doczesne dobra KosÂcioøa. Sankcje w KosÂciele. Procesy, Olsztyn 1990; E. S z t a f r o w s k i,
PodreÎcznik prawa kanonicznego, t. 4, Warszawa 1986, s. 367-434.
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nie przechodzi od jednej mysÂli do drugiej, nie zmusza czytelnika do
zadumy nad tekstem. Bibliografia ± imponujaÎca. Autor wykorzystaø
55 publikacji zÂroÂdøowych i 140 roÂzÇnego rodzaju opracowanÂ ksiaÎzÇkowych i artykuøoÂw, w zdecydowanej wieÎkszosÂci obcojeÎzycznych.
Trudno nie zgodzicÂ sieÎ z poglaÎdami Autora, zÇe dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøa nie mozÇe ograniczacÂ sieÎ tylko do procesu wydawania norm
prawnych, ale powinna dbacÂ o ich przestrzeganie i rozwijanie sÂwiadomosÂci prawnej wsÂroÂd wiernych. To nie tylko KosÂcioÂø ma prawa
w stosunku do wiernych, ale i wierni majaÎ je w stosunku do KosÂcioøa,
totezÇ winni wiedziecÂ, w jaki sposoÂb i przed jakim saÎdem majaÎ ich
dochodzicÂ. KosÂcioÂø ¹winien stale troszczycÂ sieÎ o to, aby jego tozÇsamosÂcÂ, wewneÎtrzny øad i jednosÂcÂ, a takzÇe uprawnienia wiernych, byøy
zawsze zachowywaneº (s. 19).
W zasadzie po Soborze WatykanÂskim II wzmogøo sieÎ zainteresowanie prawami czøowieka i prawami wiernych. Nowy Kodeks Prawa
Kanonicznego (KPK) z 21 stycznia 1983 r. w kan. 221 § 1 pozwala
wszystkim wiernym na dochodzenie i obroneÎ praw przysøugujaÎcych
im w KosÂciele na wøasÂciwym forum kosÂcielnym.
Ryszard Sztychmiler w swojej publikacji zajmuje sieÎ tylko saÎdowaÎ
drogaÎ dochodzenia praw wiernych w KosÂciele katolickim, pozostawiajaÎc poza rozwazÇaniami drogeÎ administracyjnaÎ.
KsiaÎzÇka skøada sieÎ z 8 rozdziaøoÂw i zakonÂczenia. SzesÂcÂ rozdziaøoÂw
(II-VIII) posÂwieÎcono analizie norm zawartych w kan. 1400-1500
KPK, w ksieÎdze VII, czeÎsÂci I pt. De iudiciis in genere (PosteÎpowanie
saÎdowe w ogoÂlnosÂci), zwanej tezÇ czeÎsÂciaÎ statycznaÎ kanonicznego prawa procesowego. Zawarte w tych kanonach normy prawne analizowane saÎ pod kaÎtem ich ¹uzÇytecznosÂci dla ochrony praw czøowiekaº.
W rozdziale I przedstawiono potrzeby, genezeÎ i charakter saÎdowej ochrony praw czøowieka w KosÂciele. Autor wychodzi od tezy, zÇe
¹po przejsÂciu przez sÂwiat dwoÂch dyktatur: komunizmu i faszyzmu [...]
wzmaga sieÎ zapotrzebowanie na poszanowanie praw czøowieka. TakzÇe w KosÂciele nadszedø czas wyrazÂniejszego nizÇ dotaÎd formuøowania
praw czøowieka, w tym takzÇe praw wiernychº (s. 15).
Zakresowi saÎdowej ochrony praw czøowieka w KosÂciele Autor
posÂwieÎciø rozdziaø II pracy. Do kompetencji saÎdoÂw kosÂcielnych nalezÇaÎ sprawy res spirituales, ktoÂre wprost i bezposÂrednio dotyczaÎ wia-
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ry, przyjmowania sakramentoÂw, roÂzÇnych praw i obowiaÎzkoÂw wiernych wynikajaÎcych ze chrztu, maøzÇenÂstwa itp., oraz sprawy res spiritualibus adnexae, czyli sprawy doczesne, ktoÂre sÂcisÂle øaÎczaÎ sieÎ z duchowymi, np. o dobra kosÂcielne, o wypøateÎ wynagrodzenÂ duchownych, o odprowadzanie skøadek na ubezpieczenie itp.
Istotnym zÂroÂdøem kanonicznego prawa procesowego w czeÎsÂci dotyczaÎcej ochrony praw czøowieka jest tzw. zwyczaj saÎdowy (usus foranensis) trybunaøoÂw papieskich, a w szczegoÂlnosÂci orzeczenia Roty
Rzymskiej, ktoÂre w istotny sposoÂb oddziaøujaÎ na orzeczenia nizÇszych
trybunaøoÂw kosÂcielnych. Pozwala na to kan. 19 KPK. Oznacza to, zÇe
jezÇeli ¹w okresÂlonej sprawieº nie znajdujemy wøasÂciwej normy prawnej, to nalezÇy odwoøacÂ sieÎ do analogii prawa lub do jurysprudencji
i praktyki Kurii Rzymskiej. Polecenie kodeksowe ma szczegoÂlne
znaczenie w procesach o stwierdzenie niewazÇnosÂci maøzÇenÂstwa kanonicznego.
Rozdziaø III przedstawia wøasÂciwosÂcÂ saÎdoÂw kosÂcielnych, a rozdziaø IV analizuje organizacjeÎ saÎdownictwa kosÂcielnego w søuzÇbie
praw czøowieka na szczeblu prowincji kosÂcielnej. Autor omawia
kompetencje oraz skøad trybunaøoÂw I i II instancji, trybunaøoÂw Stolicy Apostolskiej, a takzÇe trybunaøoÂw delegowanych. W zasadzie
pierwszym seÎdziaÎ w kazÇdej diecezji jest biskup, ale z uwagi na ogrom
zajeÎcÂ nie jest on w stanie podoøacÂ sprawom saÎdowym, dlatego powinien ± sam lub wespoÂø z innymi biskupami diecezjalnymi ± ustanowicÂ
oficjaøa (wikariusza saÎdowego) i seÎdzioÂw diecezjalnych (pomocniczych) w swojej diecezji lub na szczeblu mieÎdzydiecezjalnym. Ponadto w kazÇdej diecezji powinien bycÂ ustanowiony rzecznik sprawiedliwosÂci (kan. 1430 KPK), obronÂca weÎzøa maøzÇenÂskiego (kan. 1432
KPK), notariusz (kan. 1437 KPK) i adwokat. SeÎdziowie tworzaÎ trybunaø jednoosobowy lub kolegialny. GwarancjaÎ przestrzegania praw
czøowieka w KosÂciele ± zdaniem Autora ± ma bycÂ stabilnosÂcÂ urzeÎdu
seÎdziowskiego oraz niezalezÇnosÂcÂ seÎdzioÂw (za wyjaÎtkiem prawa i swojego biskupa). Niestety, brak juzÇ elementu niezawisøosÂci saÎdownictwa, tak jak w saÎdownictwie powszechnym panÂstwowym. Wymaga
sieÎ, aby oficjaøowie byli doktorami, a przynajmniej licencjatami prawa kanonicznego. Od wymogu wyksztaøcenia mozÇna uzyskacÂ dyspenseÎ. Ponadto wszyscy czøonkowie trybunaøoÂw kosÂcielnych winni
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cechowacÂ sieÎ dosÂwiadczeniem zÇyciowym, a wymoÂg ukonÂczonych 30
lat jest tego gwarantem. SeÎdziowie to ¹kapøani sprawiedliwosÂciº
(s. 62)2. Zaleca sieÎ, aby oficjaø i wiceoficjaøowie byli kapøanami i osobami nienaruszonej søawy. Powinni bycÂ ludzÂmi szanowanymi, dbacÂ
o dobro publiczne, zwøaszcza o dobro KosÂcioøa. Zgodnie jednak
z kan. 1421 § 2 KPK Konferencja Episkopatu mozÇe zezwolicÂ, aby
seÎdziami byli ustanowieni takzÇe sÂwieccy, zaroÂwno meÎzÇczyzÂni, jak
i kobiety. Jest to jednak rozwiaÎzanie praktykowane w krajach, gdzie
liczba kapøanoÂw ze stopniem doktora prawa kanonicznego jest niezadowalajaÎca: Szwajcaria, Niemcy, USA itd. Nie mogaÎ jednakzÇe samodzielnie wykonywacÂ wøadzy saÎdowniczej, a jedynie wspoÂødziaøacÂ
w jej wykonywaniu.
W rozdziale V Autor omawia zasady ogoÂlne funkcjonowania
trybunaøoÂw søuzÇaÎcych zabezpieczeniu praw czøowieka w sÂwietle roztrzaÎsanych praw i obowiaÎzkoÂw seÎdzioÂw i innych pracownikoÂw saÎdoÂw
kosÂcielnych (s. 89-100). Przede wszystkim winny bycÂ przestrzegane
podstawowe zasady procesowe na kazÇdym etapie przebiegu posteÎpowania. Dotyczy to w szczegoÂlnosÂci kolejnosÂci rozpatrywania
spraw, terminoÂw, miejsca pracy trybunaøoÂw, osoÂb dopuszczonych
do uczestniczenia w procesie oraz sposobu sporzaÎdzania i przechowywania akt saÎdowych.
Rozdziaø VI traktuje o prawach stron procesowych w kanonicznym procesie karnym, gøoÂwnie o zdolnosÂci saÎdowej i procesowej
stron i ich ograniczeniach. WazÇnym uprawnieniem stron w procesie
kanonicznym jest mozÇliwosÂcÂ korzystania z pomocy peønomocnikoÂw
i adwokatoÂw3, co z kolei wpøywa na wyzÇszy poziom orzecznictwa
saÎdoÂw kosÂcielnych.
W rozdziale VII Autor analizuje przysøugujaÎce uczestnikom procesu prawo do skarg i zarzutoÂw jako formie ochrony praw czøowieka.
Z kolei rozdziaø VIII zatytuøowany ¹Wskazania praktyczne dla peø2

Søowa te zostaøy zaczerpnieÎte z przemoÂwienia Jana Pawøa II do Roty Rzymskiej
z 17 lutego 1979 r. Zob. J o a n n e s P a u l u s II pp., Allocutio ad Decanum et Praelatos
Auditores Sacrae Romanae Rotae [...] ineunte anno iudiciali (17 II 1979), ¹Acta Apostolicae Sedisº, 71(1979), s. 422-427.
3
MozÇliwosÂcÂ korzystania z adwokatoÂw kosÂcielnych przed saÎdownictwem kosÂcielnym w Polsce jest poÂki co postulatem de lege ferenda.
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niejszej ochrony praw czøowieka w KosÂcieleº jest katalogiem postulatoÂw Autora de lege ferenda kierowanych pod adresem wszystkich
seÎdzioÂw saÎdoÂw kosÂcielnych oraz osoÂb zainteresowanych pracaÎ w tych
saÎdach. Wiedza wyniesiona przez nich z sal wykøadowych musi bycÂ
podbudowana odpowiedniaÎ praktykaÎ i wysokim morale. Wymogi te
dotyczaÎ roÂwniezÇ pomocniczych funkcjonariuszy kosÂcielnego aparatu
wymiaru sprawiedliwosÂci, tj. asesoroÂw, audytoroÂw, rzecznikoÂw sprawiedliwosÂci, obronÂcoÂw weÎzøa, biegøych saÎdowych, notariuszy i peønomocnikoÂw.
*

NiniejszaÎ recenzjeÎ uzupeøniam kilkoma uwagami i danymi odnosÂnie do funkcjonowania SaÎdu Metropolitalnego w Krakowie4. WsÂroÂd
9 seÎdzioÂw diecezjalnych (orzekajaÎcych w I instancji) azÇ 4 posiada
stopienÂ doktora prawa kanonicznego. Pozostali majaÎ wyksztaøcenie
teologiczne, a jeden z nich jest doktorem habilitowanym. Wszyscy
majaÎ døugoletniaÎ praktykeÎ w søuzÇbie saÎdoÂw kosÂcielnych, sieÎgajaÎcaÎ
w jednym przypadku azÇ do 1962 r.
Przy krakowskim SaÎdzie Metropolitalnym ± jako trybunale II
instancji ± powoøanych jest 6 seÎdzioÂw, przy czym tylko wikariusz
saÎdowy (oficjaø) i 2 seÎdzioÂw audytoroÂw ma stopienÂ doktora prawa
kanonicznego. Pozostali tzw. pomocniczy wikariusze saÎdowi (wiceoficjaøowie) i seÎdziowie audytorzy posiadajaÎ stopienÂ doktora teologii
(2) lub licencjata prawa kanonicznego (1) oraz kilku lub kilkunastoletnie dosÂwiadczenie w pracach kosÂcielnego wymiaru sprawiedliwosÂci. Jeden z seÎdzioÂw audytoroÂw orzeka juzÇ od 1980 r. Z kolei
wszyscy trzej obronÂcy weÎzøa maøzÇenÂskiego majaÎ stopienÂ doktora prawa kanonicznego. DwoÂch z nich peøni jednoczesÂnie funkcjeÎ rzecznika
sprawiedliwosÂci. SposÂroÂd 4 notariuszy tylko jeden posiada licencjat
prawa kanonicznego, a pozostali saÎ magistrami teologii.
Wszyscy seÎdziowie, jak i inni pracownicy SaÎdu Metropolitalnego
zwiaÎzani bezposÂrednio z orzecznictwem saÎ osobami duchownymi.
4
Dane za: Informator Archidiecezji Krakowskiej 2002/2003, KrakoÂw: Wydawnictwo sÂw. Stanisøawa BM 2002, s. 17-18.
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WsÂroÂd biegøych saÎdowych i peønomocnikoÂw wysteÎpujaÎcych przed
krakowskim SaÎdem Metropolitalnym spotyka sieÎ osoby sÂwieckie,
takzÇe kobiety (np. mec. Krystyna Sieniawska).
SaÎd Metropolitalny jako trybunaø I instancji swojaÎ wøasÂciwosÂciaÎ
terytorialnaÎ obejmuje mieszkanÂcoÂw archidiecezji krakowskiej. Jako
trybunaø apelacyjny saÎdzi sprawy rozpoznane w I instancji w saÎdach
diecezjalnych w CzeÎstochowie, Katowicach, Kielcach i Tarnowie.
Do SaÎdu Metropolitalnego w Krakowie jako trybunaøu I instancji
w 2002 r. wpøyneÎøo 137 nowych spraw, a do trybunaøu apelacyjnego ±
200 spraw5. Przed trybunaøem I instancji przez caøy 2002 r. toczyøo sieÎ
327 spraw, wszczeÎtych w poprzednich latach. W trybunale tym wydano 145 wyrokoÂw w sprawie stwierdzenia niewazÇnosÂci maøzÇenÂstwa,
z czego 74 pozytywne i 71 negatywnych, tj. odmawiajaÎcych stwierdzenia niewazÇnosÂci maøzÇenÂstwa, a w dziesieÎciu przypadkach posteÎpowanie umorzono. Natomiast w trybunale II instancji azÇ 182 sprawy
zakonÂczyøy sieÎ dekretami i 45 wyrokami, z czego w 35 przypadkach
utrzymano wyrok z I instancji, w 10 przypadkach wydano wyrok
uchylajaÎcy, a w 4 umorzono posteÎpowanie.
Jak juzÇ podniesiono, w krakowskim SaÎdzie Metropolitalnym dominujaÎ sprawy o stwierdzenie niewazÇnosÂci maøzÇenÂstwa, a najczeÎstszym tytuøem niewazÇnosÂci maøzÇenÂstwa jest niezdolnosÂcÂ do podjeÎcia
istotnych obowiaÎzkoÂw maøzÇenÂskich, wynikajaÎca z przyczyn natury
psychicznej (kan. 1095, 3o), tzw. incapacitas obligationes matrimonii
essentiales assumendi6.
Zdzisøaw Zarzycki
5

Informacje za: Ankieta dla Stolicy (Sygnatury) Apostolskiej za rok 2002.
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., oprac. W. GoÂralski, t. 3,
ks. IV, tyt. VII, Lublin: RW KUL 1986, s. 262-266.
6

