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Celem niniejszego artykuøu jest naszkicowanie struktury saÎdownictwa anglikanÂskiego oraz przedstawienie wybranych zasad proceduralnych. Kompleksowa analiza tych zagadnienÂ znaczaÎco przekroczyøaby ramy artykuøu.
Na wsteÎpie niezbeÎdne saÎ pewne uwagi wyjasÂniajaÎce. Przede
wszystkim artykuø dotyczy wyøaÎcznie saÎdownictwa w Anglii, a nie
w Wielkiej Brytanii, gdyzÇ kazÇda czeÎsÂcÂ kroÂlestwa: Anglia, Walia,
Szkocja i Irlandia PoÂønocna ma zupeønie odreÎbny i odmienny system
relacji panÂstwo-kosÂcioÂø1, a co zatem idzie ± odmienny system saÎdownictwa. Uwagi dotyczaÎce sytuacji w pozostaøych czeÎsÂciach KroÂlestwa
zostaøy zamieszczone w konÂcowej czeÎsÂci artykuøu i majaÎ jedynie charakter sygnalizujaÎcy. Po drugie, pod pojeÎciem KosÂcioøa rozumiany
jest Church of England, czyli KosÂcioÂø Anglii, stanowiaÎcy zaledwie
jednaÎ z czeÎsÂci KosÂcioøa anglikanÂskiego (Anglican Communion)2.
W ramach niniejszego opracowania, wbrew przyzwyczajeniom polskich czytelnikoÂw, Church of England beÎdzie tøumaczony jako KosÂ1
Podczas gdy KosÂcioÂø w Anglii okresÂlany jako KosÂcioÂø panÂstwowy, czyli ¹Established churchº, KosÂcioøy w Irlandii i Walii oficjalnie nazywajaÎ sieÎ: ¹Disestablished
churchº, por. N. Doe, Canon Law in the Anglican Communion, Oxford, 1998, s. 17.
2
Zasadniczo pojeÎcie KosÂcioÂø anglikanÂski obejmuje szereg KosÂcioøoÂw anglikanÂskich na caøym sÂwiecie, ktoÂre pozostajaÎ w dosÂcÂ wolnym zwiaÎzku okresÂlanym jako
¹Anglican Communionº, a ktoÂrych gøowaÎ jest kroÂlowa brytyjska. ObszernaÎ praceÎ
poroÂwnawczaÎ napisaø N. Doe: Canon law in the Anglican Communion: a worldwide
perspective, Oxford 1998.
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cioÂø Anglii, a nie anglikanÂski. PoniewazÇ KosÂcioÂø Anglii ma status
KosÂcioøa panÂstwowego, a monarcha jest gøowaÎ KosÂcioøa, akty prawne
KosÂcioøa okresÂlane jako ¹measuresº saÎ zatwierdzane przez kroÂlowaÎ
i majaÎ na terytorium Anglii takaÎ samaÎ moc prawnaÎ, jak ustawy parlamentu, ich tresÂcÂ jest ogøaszana w oficjalnym publikatorze3. Procedura uchwalania measures zasøuguje na oddzielne opracowanie4.
KonsekwencjaÎ powyzÇszego jest to, zÇe saÎdy kosÂcielne saÎ saÎdami kroÂlewskimi, czyli panÂstwowymi. Po czwarte, system prawa angielskiego, znany jako system common law, w znaczaÎcy sposoÂb odbiega od
kontynentalnego, co oznacza, zÇe dla prawidøowego zgøeÎbienia systemu saÎdoÂw i ich wyrokoÂw niezbeÎdna jest przynajmniej podstawowa
znajomosÂcÂ zasadniczych pojeÎcÂ angielskiej procedury cywilnej, takich
jak mandamus (polecenie rozstrzygnieÎcia sporu, wydane przez inny ±
zazwyczaj wyzÇszy ± saÎd), certiorari (rodzaj kasacji, uchylenia wyroku), prohibition (zakaz rozstrzygnieÎcia sporu, wydany przez inny
saÎd). Mimo ostatniej reformy angielskiego systemu prawa cywilnego,
ktoÂra zmieniøa nazwy i charakter tych instytucji, pojeÎcia te wciaÎzÇ saÎ
wszechobecne w literaturze i orzecznictwie.
JednaÎ z podstawowych zasad prawa kanonicznego KosÂcioøa Anglii jest przyjazne rozstrzyganie wszelkich sporoÂw, bez koniecznosÂci
udawania sieÎ do saÎdoÂw5. W celu zapobiezÇenia niepotrzebnym procesom powoøano KomisjeÎ Doradztwa Prawnego (Legal Advisory Commission), ktoÂra w formie ekspertyz wyjasÂnia roÂzÇne kwestie, zanim
zostanaÎ zøozÇone w formie pozwoÂw do saÎdoÂw. W wielu sytuacjach
nie dochodzi jednak do polubownego rozstrzygnieÎcia, a woÂwczas
niezbeÎdne jest udanie sieÎ do saÎdu.
3

OproÂcz tradycyjnej wersji papierowej dosteÎpne takzÇe w internecie na oficjalnej
stronie: http://www.opsi.gov.uk/advanced-search/index.htm
4
Zgodnie z Church of England Assembly (Powers) Act z 1919 r., measure przyjeÎte przez Zgromadzenie KosÂcioøa (Church Assemblu, obecna nazwa: Synod Generalny) powinno zostacÂ przedøozÇone Komitetowi KosÂcielnemu (Ecclesiastical Committe), skøadajaÎcemu sieÎ z 15 lordoÂw i 15 czøonkoÂw Izby Gmin. OpracowujaÎ oni raport
z rekomendacjaÎ dla Parlamentu, czy przyjaÎcÂ, czy odrzucicÂ danaÎ measure; Parlamentowi nie wolno jednak zmieniacÂ tresÂci measure.
5
Kodeks prawa kanonicznego KosÂcioøa rzymskokatolickiego zawiera podobny
przepis w kan. 1446.
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SaÎdownictwo kosÂcielne ma w Anglii bardzo døugaÎ tradycjeÎ, gdyzÇ
juzÇ Wilhelm Zdobywca zadecydowaø o rozdzieleniu saÎdownictwa
kosÂcielnego i panÂstwowego (1072-1076 r)6. Zakaz odwoøywania sieÎ
od angielskich saÎdoÂw kosÂcielnych do Rzymu bez wyrazÂnej zgody
kroÂla zostaø wprowadzony juzÇ w 1164 r. przez konstytucjeÎ z Clarendon, a ostateczny zakaz apelacji do Rzymu sformuøowano w 1533 r.,
w Ecclesiastical Appeals Act. W nasteÎpnych stuleciach wydawano
liczne akty prawne, m.in. Ecclesiastical Jurisdiction Act w 1661 r.
i 1885 r., pomijajaÎc szereg fragmentarycznych regulacji7.
Obecnie podstawowymi obowiaÎzujaÎcymi aktami prawnymi w tej
mierze saÎ:
± Kanony uchwalone przez Konwokacje Canterbury i York, odpowiednio w 1964 r. i 1969 r., zatwierdzone przez Synod Generalny KosÂcioøa Anglii w 1970 r.;
± Ecclesiastical Jurisdiction Measure z 1963 r. (measure o jurysdykcji kosÂcielnej);
± Faculty Jurisdiction Measure z 1964 r. (sprawy dotyczaÎce majaÎtku kosÂcielnego);
± Ecclesiastical Judges and Legal Officers Measure 1976 r. (measure o seÎdziach i urzeÎdnikach kosÂcielnych);
± Clergy Discipline Measure z 2003 r. (measure o dyscyplinie
duchownych).
Â W: SAÎDY KONSYSTORIALNE, ARCHES COURT
1. STRUKTURA SAÎDO
OF CANTERBURY, CHANCERY COURT OF YORK, SAÎD SPRAW
KOSÂCIELNYCH ZASTRZEZÇONYCH ORAZ POZOSTAèE SAÎDY

Obecna struktura saÎdoÂw i sposoÂb ich funkcjonowania zostaøy
uregulowane we wspomnianej Ecclesiastical Jurisdiction Measure
z 1963 r. (dalej cytowana jako EJM)8. Pod wzgleÎdem administracyjnym KosÂcioÂø anglikanÂski dzieli sieÎ na dwie prowincje: Canterbury
6
7
8

Halsbury 's Laws of England, tom 14, Londyn 1975, s. 694.
Halsbury's Statutes, tom 14, Londyn 2003, s. 10-11.
http://www.cofe.anglican.org/about/churchlawlegis/canons/07g157-165.pdf
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i York, te zasÂ dzielaÎ sieÎ kolejno na biskupstwa i archidekanaty ±
temu podziaøowi odpowiada struktura saÎdownictwa. W kazÇdej diecezji istnieje saÎd zwany saÎdem konsystorialnym, w przypadku diecezji Canterbury zwany saÎdem komisarycznym Canterbury. Zasadniczo odwoøanie przysøuguje do saÎdu drugiej instancji, utworzonego
oddzielnie dla kazÇdej z prowincji, zwanego odpowiednio Arches
Court of Canterbury9 i Chancery Court of York, skøadajaÎcego sieÎ
z pieÎciu seÎdzioÂw kazÇdy: kanclerza (chancellor), dwoÂch duchownych
i dwoÂch sÂwieckich. SaÎdy prowincjonalne nie posiadajaÎ wøasnej wøasÂciwosÂci, a jedynie stanowiaÎ drugaÎ instancjeÎ w sprawach, w ktoÂrych
orzekaø saÎd konsystorialny. JesÂli kwestia dotyczy spraw zastrzezÇonych, tj. doktryny, rytuaøu, ceremoniarza i ius patronatus, odwoøanie
rozpatruje SaÎd Spraw KosÂcielnych ZastrzezÇonych (Court of Ecclesiastical Causes Reserved, art. 5 measure). SaÎd ten zostaø ustanowiony dopiero w 1963 r., gdyzÇ przedtem sprawy te byøy rozstrzygane
przez TajnaÎ RadeÎ (Privy Council), tradycyjne ciaøo doradcze kroÂlowej. Decyzja, czy sprawa powinna zostacÂ skierowana w II instancji
do saÎdu prowincjalnego, czy tezÇ jako sprawa dotyczaÎca doktryny
i podobnych kwestii do SaÎdu Spraw ZastrzezÇonych, nalezÇy do kanclerza. W latach 1963-2002 saÎd zebraø sieÎ tylko jeden raz w 1985 r.
i tylko z powodu mylnej oceny sytuacji przez kanclerza10. Od orzeczenÂ saÎdoÂw prowincjonalnych przysøuguje sÂrodek odwoøawczy, skierowany w zalezÇnosÂci od rodzaju sprawy: w sprawach ¹zastrzezÇonychº, tj. doktryny, rytuaøu lub ceremonii wøasÂciwy jest SaÎd Spraw
KosÂcielnych ZastrzezÇonych, w pozostaøych sprawach ± do KroÂlowej
w Tajnej Radzie (Her Majesty in Privy Council). W skøad SaÎdu
Spraw KosÂcielnych ZastrzezÇonych wchodzi pieÎciu seÎdzioÂw, mianowanych przez KroÂlowaÎ: dwoÂch sposÂroÂd nich musi miecÂ dosÂwiadczenie sprawowania wysokiej funkcji saÎdowniczej, a trzech jest lub byøo
9

Nazwa pochodzi od londynÂskiego kosÂcioøa Sancta Maria de Arcubus, ktoÂry
jako jedna z kilku parafii Londynu byø wyøaÎczony spod jurysdykcji miejscowego biskupa ± F. Makower, The constitutional history and constitution of the Church of England, New York, s. 460.nn
10
Sprawa Re St. Michael's and All Angels, Great Torrington, (1985 r.) Fam 81,
(1985) 1 All ER 993, cyt. Za J. Burrows, Judicial Review and the Church of England,
niepublikowana praca LL.M., Cardiff, s. 102.
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biskupami diecezjalnymi. W przypadku, gdy jest to sprawa o przesteÎpstwo, seÎdzioÂw wspiera dodatkowo trzech do pieÎciu doradcoÂw,
wybranych sposÂroÂd najwybitniejszych teologoÂw i znawcoÂw liturgii.
Od wyroku tej trzeciej instancji przysøuguje jeszcze jeden sÂrodek
odwoøawczy: petycja do kroÂlowej11 (art. 11), ktoÂra mozÇe zostacÂ zøozÇona odnosÂnie do bøeÎdoÂw proceduralnych przez kazÇdaÎ stroneÎ procesu, a co do faktoÂw tylko przez stroneÎ broniaÎcaÎ sieÎ. Specjalna komisja wyszukuje seÎdzioÂw, ktoÂrych do rozpatrzenia danej sprawy
mianuje kroÂlowa: trzej sposÂroÂd nich to Lordowie Apelacyjni (w
rozumieniu Appellate Jurisdiction Act 1876), a dwaj to lordowie
duchowni. Tu warto zwroÂcicÂ uwageÎ na zmianeÎ skøadu, ktoÂraÎ mozÇna
øatwo przeoczycÂ: w SaÎdzie Spraw KosÂcielnych ZastrzezÇonych orzeka
trzech duchownych i dwoÂch sÂwieckich, natomiast w komisji odwoøawczej trzech lordoÂw apelacyjnych i tylko dwoÂch duchownych, co
oznacza, zÇe szala zdaje sieÎ przewazÇacÂ na rzecz seÎdzioÂw sÂwieckich.
Z obowiaÎzku kronikarskiego nalezÇy zaznaczycÂ, zÇe taka komisja, jak
dotaÎd, nigdy sieÎ nie zebraøa12.
Â B POWOèYWANIA
2. KANCLERZ: KWALIFIKACJE ORAZ SPOSO

Biskup diecezjalny w drodze listu patentowego mianuje na stanowisko seÎdziego osobeÎ, ktoÂra uzyskuje tytuø kanclerza (chancellor),
a w diecezji Canterbury tytuø komisarza generalnego. Pomimo faktu,
zÇe nominacji dokonuje biskup, wøadza kanclerza pochodzi od prawa
i jest on seÎdziaÎ kroÂlewskim w jednym z saÎdoÂw kroÂlewskich. Kanclerz
jest niezalezÇny, nie podlega kontroli ze strony biskupa, nie otrzymuje
od niego wskazoÂwek, nie istnieje roÂwniezÇ mozÇliwosÂcÂ zøozÇenia odwoøania od jego decyzji do biskupa13. Osoba, majaÎca objaÎcÂ stanowisko
kanclerza, musi speøniacÂ nasteÎpujaÎce wymagania: miecÂ ukonÂczone
30 lat, bycÂ od siedmiu lat praktykujaÎcym adwokatem (barrister)
11

Warto przytoczycÂ ceremonialne brzmienie przepisu: ¹A petition addressed to
Her Majesty praying that She will be pleased to cause a finding [...] to be reviewedº.
12
J. Burrows, op. cit., s. 97.
13
Halsbury 's Laws of England, tom 14, Londyn 1975, s. 704.
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lub piastowacÂ wysokie stanowisko seÎdziowskie. W skøad saÎdoÂw drugiej instancji, czyli saÎdoÂw apelacyjnych zwanych prowincjonalnymi,
wchodzi po pieÎciu seÎdzioÂw. Na czele saÎdu w Canterbury stoi osoba
noszaÎca tytuø Dean of Arches, a przewodniczaÎcy skøadu seÎdziowskiego w York nosi tytuø Auditor, przy czym oba te stanowiska piastuje
øaÎcznie jeden i ten sam czøowiek, o czym beÎdzie mowa roÂwniezÇ w dalszej czeÎsÂci. Jest on mianowany przez obu arcybiskupoÂw, za pisemnaÎ
zgodaÎ kroÂlowej14. Bardzo istotnaÎ i specyficznaÎ cechaÎ wszystkich instancji jest to, zÇe osoba powoøujaÎca seÎdzioÂw sÂwieckich ± biskup baÎdzÂ
kroÂlowa ± ma obowiaÎzek upewnicÂ sieÎ, zÇe przyszøy seÎdzia przysteÎpuje
do komunii, co jest rozumiane w ten sposoÂb, zÇe osoba ta w ciaÎgu
ostatniego roku przynajmniej raz przystaÎpiøa do komunii zgodnie
z przepisami KosÂcioøa Anglii lub KosÂcioøa pozostajaÎcego w unii
z tym KosÂcioøem15. W odniesieniu do seÎdzioÂw SaÎdu Spraw KosÂcielnych ZastrzezÇonych i seÎdzioÂw powoøywanych przez kroÂlowaÎ w mysÂl
art. 11, wystarczy deklaracja zøozÇona przez zainteresowanych, zÇe
przysteÎpujaÎ do komunii.
Kanclerz jest powoøany na czas nieokresÂlony i do chwili przejsÂcia
na emerytureÎ jest zasadniczo nieusuwalny, chocÂ prawo przewiduje
takzÇe mozÇliwosÂcÂ jego ustaÎpienia lub usunieÎcia ze stanowiska przez
biskupa za zgodaÎ Izby WyzÇszej Konwokacji danej prowincji (art. 2
EJM). Wakat na stanowisku biskupa lub arcybiskupa nie powinien
miecÂ zÇadnego wpøywu na funkcjonowanie saÎdu (art. 12 EJM). Jedna
osoba mozÇe sprawowacÂ funkcjeÎ kanclerza w maksymalnie dwoÂch
diecezjach, chocÂ mogaÎ bycÂ poøozÇone w dwoÂch roÂzÇnych prowincjach,
co powoduje dodatkowe komplikacje, o czym mowa ponizÇej. EJM
przewiduje interesujaÎcy sposoÂb wyøaÎczenia kanclerza (iudex inhabilis), gdy ten uwazÇa, zÇe w danej sprawie nie powinien orzekacÂ. W takiej
sytuacji, za zgodaÎ biskupa, kanclerz wyznacza innaÎ osobeÎ, ktoÂra jego
zdaniem posiada odpowiednie kwalifikacje i kompetencje (art. 27
EJM).

14

Art. 3.2 (a) EJM, Halsbury's Statutes, tom 14, Londyn 2003, s. 561.
WøasÂciwym pojeÎciem jest tu nie unia, ale ¹komuniaº w znaczeniu wspoÂlnoty,
zob. przypis 2.
15
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Â W KOSÂCIELNYCH
3. SPECYFIKA ANGIELSKICH SAÎDO
Â W KRO
Â LEWSKICH
I ICH STOSUNEK DO INNYCH SAÎDO

Zgodnie ze wspomnianym juzÇ wczesÂniej podziaøem administracyjnym KosÂcioøa na dwie prowincje: Canterbury i York, istniejaÎ dwa
saÎdy apelacyjne, co pociaÎga za sobaÎ szereg komplikacji prawnych.
OtoÂzÇ saÎdy konsystorialne nie saÎ zwiaÎzane orzecznictwem innych,
roÂwnolegøych pod wzgleÎdem hierarchicznym saÎdoÂw konsystorialnych, saÎ natomiast zwiaÎzane orzecznictwem saÎdu prowincjonalnego
(peøniaÎcego funkcje apelacyjne), odpowiednio prowincji PoÂønocnej
i Poøudniowej, czyli York i Canterbury. Z kolei saÎdy prowincjonalne
nie saÎ zobowiaÎzane do orzekania w taki sam sposoÂb, jak uczyniø to
drugi saÎd. Problem ten od lat niepokoiø angielskich prawnikoÂw,
a w sposoÂb wyrazÂny wypowiedziaø sieÎ na ten temat kanclerz diecezji
Newcastle, D. McClean. ZwroÂciø on uwageÎ, zÇe chocÂ rozbiezÇnosÂci
mieÎdzy wyrokami obu prowincji saÎ niewielkie, to jednak kanclerz
staje czasem przed koniecznosÂciaÎ wyboru, czy orzec zgodnie z wyrokiem ¹swojegoº saÎdu prowincjonalnego, czy tezÇ orzec tak, jak najnowszy wyrok saÎdu saÎsiedniej prowincji. Sprawa St. Mary, Tyne
Dock (No. 2), [1958], s. 156 nakazuje traktowacÂ orzeczenie saÎsiedniego saÎdu prowincjonalnego z ¹najwieÎkszym szacunkiemº (the greatest
respect), a sprawa Durrington Cemetery [2001] Fam. 33 poleca je
traktowacÂ z ¹najwyzÇszaÎ uwagaÎº (the highest regard). Dodatkowo
pojawia sieÎ jeszcze inny problem: przy okazji omawiania skøadoÂw
saÎdoÂw zostaøo zasygnalizowane, zÇe zgodnie z tradycjaÎ i przepisami
Ecclesiastical Jurisdiction Measure 1963, art. 3 ust. 2 (a), stanowisko
przewodniczaÎcych obu saÎdoÂw prowincjonalnych piastuje jedna i ta
sama osoba. Kanclerz D. McClean podkresÂliø, zÇe nie chodzi tu tylko
o osobeÎ przewodniczaÎcego skøadu: w swoim orzeczeniu w sprawie
Hing Lo, decd (niepubl.) z 26 czerwca 2002 przytoczyø spraweÎ Alsager, w ktoÂrej jako saÎd prowincji poÂønocnej orzekaø Auditor wraz
kanclerzami Durham i York. Tu wøasÂnie pojawia sieÎ specyficzna
cecha saÎdownictwa: prawo zezwala, aby jedna osoba byøa kanclerzem
w dwoÂch diecezjach, nawet w roÂzÇnych prowincjach. W konsekwencji,
we wspomnianej sprawie dokøadnie te same osoby mogøyby orzekacÂ
jako saÎd prowincji poøudniowej, wysteÎpujaÎc odpowiednio w funkcji
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Dean of Arches i jako kanclerze Peterborough i Albans. Kanclerz
McClean, podkresÂlajaÎc ten nieprzypadkowy zbieg okolicznosÂci, zaproponowaø, aby ze wzgleÎdoÂw praktycznych traktowacÂ Arches Court
of Canterbury i Chancery Court of York jako dwie izby czy wydziaøy
tego samego saÎdu, ale nie jako dwa odreÎbne saÎdy. W orzeczeniu, St
Nicholas, Sevenoaks, [2005] 1 W.L.R. 1011, saÎd prowicjonalny Canterbury cytuje i zdaje sieÎ podzielacÂ teÎ opinieÎ.
UwageÎ prawnika kontynentalnego przykuwa zawsze znaczenie
orzecznictwa oraz precedensu w systemie common law. Dodatkowo
intryguje fakt, zÇe czeÎsÂcÂ sposÂroÂd istotnych orzeczenÂ zostaøa wydana
w XVI w., a wyroki z XIX w. mozÇna by (niemal zÇartobliwie) zaliczycÂ
do grupy najsÂwiezÇszych. Przykøadowo, w wyroku z 1627 r. znanym
jako Sutton's Case saÎd postanowiø, zÇe jesÂli biskup nie mianuje kanclerza, obowiaÎzek ten spada na arcybiskupa. Biskup ma obowiaÎzek
przeegzaminowacÂ kanclerza przed mianowaniem go, ale mozÇe to
uczynicÂ takzÇe poÂzÂniej i w razie koniecznosÂci, mozÇe pozbawicÂ kanclerza jego funkcji16. Wyrok z 1680 r. potwierdza, zÇe arcybiskup Canterbury mozÇe zasiadacÂ jako seÎdzia w Court of Arches (Sheffield v.
Canterbury)17, natomiast orzeczenie z 1592 r. wyjasÂnia, zÇe jesÂli wysteÎpek duchownego miaø miejsce w prywatnej kaplicy, do ktoÂrej dosteÎp majaÎ tylko pan, jego rodzina i søuzÇba, podjeÎcie posteÎpowania
nalezÇy do pana, tj. wøasÂciciela danej kaplicy (William's case)18.
Oddzielne, bardzo interesujaÎce zagadnienie stanowi kwestia relacji saÎdoÂw kosÂcielnych do (pozostaøych) saÎdoÂw panÂstwowych19. Jak
wspomniano powyzÇej, KosÂcioÂø anglikanÂski jest KosÂcioøem panÂstwowym, kosÂcielne measures majaÎ teÎ samaÎ rangeÎ co ustawy parlamentu,
a saÎdy majaÎ status saÎdoÂw kroÂlewskich, jak pozostaøe. Oznacza to, zÇe
chocÂ saÎdy kosÂcielne dziaøajaÎ w ramach swoich kompetencji, to jednoczesÂnie w pewnych sytuacjach podlegajaÎ kontroli saÎdoÂw panÂstwo16

The Digest. Annotated British, Comonwealth and European Cases, 19 (2),
1997 2nd Reissue, London 1997, s. 235.
17
TamzÇe, s. 236.
18
TamzÇe, s. 232.
19
DotaÎd niepublikowana, bardzo ciekawa praca dla uzyskania tytuøu ¹Master of
Law (LLM) in Canon Lawº, autorstwa Jeremiego Burrowsa pt. Judicial review and the
Chuch of England, znajduje sieÎ w bibliotece uniwersyteckiej w Cardiff.
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wych20. JesÂli saÎd kosÂcielny przekracza swoje kompetencje lub dziaøa
w sposoÂb sprzeczny z podstawowymi zasadami sprawiedliwosÂci, High
Court mozÇe wydacÂ mu zakaz rozstrzygania tej sprawy (prohibition).
Kiedy natomiast ewidentnie wøasÂciwy saÎd kosÂcielny odmawia rozpatrzenia sprawy, High Court mozÇe z kolei wydacÂ mandamus. NajwieÎcej kontrowersji wywoøuje kwestia, czy High Court dysponuje prawem certiorari w odniesieniu do saÎdoÂw kosÂcielnych, i zasadnicza
odpowiedzÂ jest negatywna, jak stwierdziø w 1948 r. sÂwiecki SaÎd Apelacyjny (Cort of Appeal) w sprawie R ± v- Chancellor of St. Edmundsbury and Ipswich Dioecese ex parte White21, powoøujaÎc sieÎ
przede wszystkim na brak podobnego precedensu. Bridon i Hanson
podkresÂlajaÎ, zÇe nie ma mozÇliwosÂci apelacji od saÎdu kosÂcielnego do
saÎdu sÂwieckiego22, a Wade i Forsyth przypominajaÎ, zÇe nie mozÇna
wydacÂ certoriari w odniesieniu do wyroku saÎdu kosÂcielnego, poniewazÇ prawo kosÂcielne jest oddzielnym porzaÎdkiem prawnym, ktoÂrym
sÂwiecki saÎd sieÎ nie zajmuje. Wade i Forsyth zauwazÇajaÎ jednak, zÇe
mimo zakazu wydania certiorari, saÎd sÂwiecki mozÇe wydacÂ ¹prohibitionº i w ten sposoÂb zakazacÂ saÎdowi kosÂcielnemu rozstrzygania sporu. Znacznie prosÂciej podacÂ przykøady mandamus, kiedy saÎd panÂstwowy nakazaø saÎdowi kosÂcielnemu rozstrzygnieÎcie sporu: R ± v ±
Archbishop of Canterbury (1856 r.) 6E&R ± v ± Bishop of London
(1889 r.) 24QBD 231, Allcroft ± v ± Bishop of London and others,
(1891 r.) AC 666, A-G ± v ± Dean and Charter of Ripon Cathedra,
(1945 r.), 1 Ch 23923.
NalezÇy zaznaczycÂ, zÇe wyrok saÎdoÂw sÂwieckich mozÇe wywoøacÂ daleko idaÎce skutki: zgodnie z EJM a takzÇe Clergy Discipline Measure,
jesÂli duchowny, biskup lub arcybiskup zostanie skazany przez saÎd
sÂwiecki na kareÎ pozbawienia wolnosÂci, chocÂby w zawieszeniu, lub
jesÂli zostaø skazany za popeønienie cudzoøoÂstwa (sic), mocaÎ deklaracji
arcybiskupa (gdy sprawa dotyczy biskupa) lub drugiego arcybiskupa

20
21
22
23

Szerzej o tym problemie: N. Doe, The Legal, s. 149.
[1948] 1 KB 195.
Moore's Introduction to English Canon Law, s. 111.
J. Burrow, op. cit., s. 97.
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(gdy sprawa dotyczy arcybiskupa) zostaje pozbawiony piastowanego
urzeÎdu.
N. Doe podkresÂla, zÇe o ile wieÎkszosÂcÂ spraw wnoszonych do saÎdoÂw
katolickich to wnioski o stwierdzenie niewazÇnosÂci maøzÇenÂstwa, o tyle
zasadniczaÎ czeÎsÂcÂ posteÎpowanÂ przed saÎdami kosÂcielnymi w Anglii saÎ
sprawy dotyczaÎce zarzaÎdu majaÎtkiem KosÂcioøa, tzw. faculty cases24,
dotyczaÎce m.in. zarzaÎdu majaÎtkiem, cmentarzy, kwestii zwiaÎzanych
z nagrobkami, a nawet sprzedazÇy ksiaÎg z parafialnej biblioteki25.
W znacznej mierze wynika to z faktu, zÇe saÎdowi przypada funkcja
organu odpowiedzialnego za planowanie przestrzenne. JednoczesÂnie
N. Doe zauwazÇa, zÇe rola anglikanÂskich saÎdoÂw kosÂcielnych stale sieÎ
zmniejsza, gøoÂwnie ze wzgleÎdu na rosnaÎcaÎ liczbeÎ ciaø administracyjnych, rozstrzygajaÎcych kwestie o charakterze administracyjnym.
Przykøadowo, proboszcz, pozbawiony majaÎtku na mocy Pastoral
Measure, mozÇe sieÎ zwroÂcicÂ o odszkodowanie za poniesionaÎ strateÎ
do trybunaøu, skøadajaÎcego sieÎ z Dean of Arches i Auditora (przypomnienie: to jedna i ta sama osoba!) oraz wikariuszy generalnych
obu prowincji.
ZnaczaÎce zmiany wprowadziø takzÇe Clergy Disciplinary Measure
z 2003 r.26, okresÂlajaÎcy sposoÂb posteÎpowania dyscyplinarnego wobec
ksieÎzÇy, biskupoÂw i nawet arcybiskupoÂw w przypadku dziaøanÂ sprzecznych z prawem kosÂcielnym, zaniechania czynnosÂci wymaganych
przez prawo kosÂcielne lub zaniedbanÂ podczas peønienia obowiaÎzkoÂw.
PosteÎpowanie to nie obejmuje spraw dotyczaÎcych doktryny, ktoÂre
nadal pozostajaÎ pod rzaÎdami Ecclesiastical Jurisdiction Measure
z 1963 r. W wielu sytuacjach trudno jest zadecydowacÂ, czy dana
kwestia dotyczy doktryny, czy nie, i jak zwykle w takich przypadkach
decydujaÎce zdanie nalezÇy do saÎdoÂw. Court of Arches orzekø, zÇe kwestiaÎ doktryny jest niewaÎtpliwie sytuacja, w ktoÂrej duchowny podczas
24

N. Doe, The Legal Framework of the Church of England, s. 142. OddzielnaÎ
publikacjaÎ posÂwieÎconaÎ tym zagadnieniom jest ksiaÎzÇka: G. H. Newsom, G. L. Newsom,
Faculty Jurisdiction of the Church of England. The care of churches and churchyards,
Londyn 1993, s. 325.
25
Faculty Jurisdiction Measure z 1964 r., Halsbury's Statutes, vol. 14, Ecclesiastical Law, 2003, s. 636.
26
http://www.opsi.gov.uk/uk-church-measures/2003/20030003.htm
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kazania zaprzeczyø istnieniu TroÂjcy SÂwieÎtej lub boskosÂci Jezusa. Do
kategorii tej nie nalezÇy jednak odmowa lub przesunieÎcie w czasie
chrztu dziecka27. CzeÎsto problem prawidøowego zakwalifikowania
sprawy ma jeszcze inne podøozÇe: czy upicie sieÎ duchownego w prywatnym miejscu i prywatnym otoczeniu podlega posteÎpowaniu
w sÂwietle Clergy Discipline Measure? A regularne spozÇywanie alkoholu w lokalnym pubie? O ile co do tych przypadkoÂw zdania saÎ
rozbiezÇne, wszyscy sieÎ zgadzajaÎ, zÇe prowadzenie samochodu pod
wpøywem alkoholu jest ewidentnym naruszeniem nie tylko prawa
drogowego, ale i kanonu 26, paragraf 228.
Na mocy CDM powoøano do zÇycia KomisjeÎ Dyscypliny Duchownych, skøadajaÎcaÎ sieÎ z dwunastu osoÂb, ktoÂra ma za zadanie doradzanie trybunaøom i formuøowanie ogoÂlnych wskazoÂwek. Trybunaø powoøany do rozstrzygnieÎcia sporu liczy 5 czøonkoÂw, w tym przewodniczaÎcego, dwoÂch sÂwieckich i dwoÂch duchownych (art. 22 CDM) i mozÇe
wymierzycÂ jednaÎ z szesÂciu kar: od upomnienia (zwanego ¹rebukeº)
po dozÇywotnie pozbawienia sÂwieÎcenÂ.
4. POZOSTAèA CZEÎSÂCI WIELKIEJ BRYTANII: SZKOCJA, WALIA

W Szkocji sytuacja przedstawia sieÎ nieco odmiennie29: KosÂcioÂø
Szkocji (zazwyczaj nazywano kroÂtko: Kirk) nie ma charakteru panÂstwowego (chocÂ istniejaÎ spory, zob. R. King Murray, The constitutional position of the Church of Scotland, ¹Public Lawº 1958, p. 155-162). KosÂcioÂø Szkocji zostaø zreformowany w 1560 r., a podstawowymi dokumentami saÎ ¹Articles Declaratory of the Constitution of the
Church in Scotland in Matters Spiritualsº z 1919 r., uznane przez
Church of Scotland Act z 1921 r. Hierarchia saÎdoÂw kosÂcielnych obejmuje kilka instancji: kirk session, prezbiteria, synody i Zgromadzenia
OgoÂlne. Zgodnie z Chuch Jurisdiction Act z 1567 r. (sic!) i innymi
27

Orzecznictwo Court of Arches, p.1017 c-e, cyt. Za R. Bursell, Turbulent
Priests: Clerical Misconduct Under the Clergy Discipline Measure 2003, ¹Ecclesiastical
Law Journalº, vol. 9, no. 3, 2007.
28
R. Bursell, op. cit., str. 260.
29
SzczegoÂøy w: J. L.Weatherhead (rd.), The Constitution and laws of the Church
of Scotland, Edynburg 1997.

130

MICHAè RYNKOWSKI

aktami prawnymi, saÎdy KosÂcioøa Szkocji saÎ legalnie ustanowionymi
saÎdami i saÎ uznane jako takie. SaÎdy panÂstwowe mogaÎ pomoÂc saÎdom
kosÂcielnym, np. poprzez przesøuchanie sÂwiadkoÂw, ale nalezÇy pamieÎtacÂ, zÇe saÎdy kosÂcielne podlegajaÎ kontroli ze strony saÎdoÂw panÂstwowych, jesÂli przekroczaÎ swoje kompetencje30.
W odniesieniu do Walii podstawowym aktem prawnym jest
Welsh Church Act z 1914 r., zmieniony m.in. w 1938 r.31 Akt ten
stanowi jednoznacznie, zÇe KosÂcioÂø przestaje bycÂ KosÂcioøem panÂstwowym (disestablishment, dlatego tezÇ zwykle mowa o Church in Wales,
a nie Church of Wales), kroÂlowa przestaje mianowacÂ dostojnikoÂw
kosÂcielnych, saÎdy przestajaÎ bycÂ saÎdami panÂstwowymi, a prawo kosÂcielne nie jest od tego momentu uwazÇane za prawo (¹the ecclesiastical law of the Church in Wales shall cease to exist as lawº)32. Prawo
kosÂcioøa jest wiaÎzÇaÎce o tyle, o ile zainteresowani uznajaÎ mieÎdzy sobaÎ,
zÇe prawo to ich wiaÎzÇe i obowiaÎzuje. Za zgodaÎ kroÂlowej dopuszczalna
jest apelacja do saÎdoÂw prowincjonalnych York i Canterbury, ale odwoøanie sieÎ do ¹KroÂlowej w Radzieº (Her Majesty in Council) jest
wyrazÂnie zakazane.
System saÎdoÂw w Walii jest nieco odmienny nizÇ w Anglii33: pierwszaÎ instancjaÎ saÎ saÎdy archidekanatoÂw, drugaÎ instancjaÎ saÎdy diecezjalne (diocesan court, a nie consistory court, jak w Anglii), wreszcie saÎd
prowincjonalny. Ten ostatni skøada sieÎ z 4 seÎdzioÂw duchownych i 6
seÎdzioÂw sÂwieckich, i posiada zaroÂwno kompetencje wøasne, jak i jest
instancjaÎ odwoøawczaÎ dla pozostaøych saÎdoÂw.
5. PODSUMOWANIE

KosÂcioÂø Anglii, podobnie jak KosÂcioÂø katolicki, posiada wøasne,
rozbudowane i wieloinstancyjne struktury saÎdownictwa. Wielowie30

Sprawy Lewis Presbytery v. Fraser, (1874), I R 888; Sturrock v. Greig (1849) 11
D 1220, cyt. za The law sof Scotland, Stair Memorial Encyclopaedia, Edinburgh 1994,
vol. 3, p. 708.
31
Halsbury's Statutes, vol. 14, Ecclesiastical Law, 2003, s. 254.
32
Zob. R. L.Brown, The Disestablishment of the Church in Wales, ¹Ecclesiastical
Law Journalº, 1999, No. 25, s. 252.
33
SzczegoÂøy: N. Doe, The Law of the Church in Wales, Cardiff 2002, s. 89-117.
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kowa tradycja i wysokie kwalifikacje zasiadajaÎcych w nich seÎdzioÂw
powodujaÎ, zÇe saÎdy kosÂcielne wciaÎzÇ odgrywajaÎ pewnaÎ roleÎ we wspoÂøczesnej Europie. Niezwykle interesujaÎcym problemem jest kwestia
respektowania wyrokoÂw saÎdoÂw duchownych przez saÎdy panÂstwowe,
zasygnalizowana juzÇ powyzÇej w odniesieniu do saÎdoÂw anglikanÂskich.
Nawet pobiezÇna lektura publikacji angielskich pozwala przy tym
stwierdzicÂ, zÇe kanonisÂci angielscy znacznie czeÎsÂciej odwoøujaÎ sieÎ do
Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. nizÇ kanonisÂci øacinÂscy do
kanonoÂw KosÂcioøa Anglii.
ECCLESIASTICAL COURTS ± COURTS OF THE CHURCH OF ENGLAND

Summary
The aim of this paper is to briefly present the judicial system of the
Church of England. The state elements of this system are striking to
continental readers: as the Queen is the head of the Church, the courts
have the status of royal courts; the legal base and rules of procedure are
laid down in measures which are ecclesiastical legal acts having the same
legal force as acts of the Parliament. This paper analyzes the legal basis,
the structure of the courts, their particular features, and the position of
a chancellor; also some procedural issues, e.g. the right of appeal, are
mentioned. Special attention is paid to the mutual relationship between
the ecclesiastical courts and (classical) state courts. Some examples of
judgements are quoted to underline the power of precedence, typical
for the common law system. Some remarks concerning the position of
ecclesiastical courts in Wales and Scotland conclude this paper.
Translated by Michaø Rynkowski

