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Stosowanie zróżnicowanych wartości  
w procesie kanonicznym i cywilnym 

 
S t r e s z c z e n i e 

 
Prawo procesowe kanoniczne i cywilne są środkami aplikacji prawa materialnego, z tym że na 

podstawie odmiennych wartości. W sprawie cywilnej podmiot prawa jest podporządkowany 
prawu wartości, w którym odzwierciedlane są wartości społeczeństwa i ustawodawcy, ale nie 
zawsze są one identyczne z wartościami tego podmiotu. Natomiast prawo kanoniczne 
odzwierciedlające prawo Boże nie jest i nie powinno być podporządkowane potrzebom 
społeczeństwa, ale powinno stać na straży Bożej prawdy. Podmioty prawa kanonicznego powinny 
podejmować czynności na podstawie tych samych wartości. W konsekwencji w prawie 
kanonicznym nie mogą istnieć sprzeczne wartości, a celem powinno być poznanie prawdy i zba-
wienie dusz. Poprzez analizę wartości, jak też ich stosowanie w prawie cywilnym i kanonicznym, 
należy ukazać specyfikę i rozbieżność systemów prawnych, a także konsekwencje dla adresatów 
normy prawnej. 
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Application of different values  
in canon and civil process 

 
S u m m a r y 

 
Both canon and civil process represent an instrument of substantive law rules application, yet 

implemented on a different value basis. In a civil cause, a legal subject is subordinate to the value 
law, in which the society as well as legislator’s values are reflecting though not necessarily 
indentical with subjects values themselves. In contrast, canon law in reflecting God´s law, does 
not or should not subordinate to the current society needs, on the contrary – it should act as a 
guard of God’s truth. Canon law subjects are supposed to act as bearers of indentical values with 
the Church worths. Consequently, in a canon cause contradictory values should not collide and the 
cause itself should aim to reveal the truth and fulfill the main goal – salvation of soul. By 
analyzing values and their application in civil and canon law, we have tried to point at diverse 
worth, its application and aims between canon and civil law system and to emphasize the 
specificities and divergences of both law systems as well as their possible consequences for legal 
norms addressees. 
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