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Wpływ Instrukcji Dignitas connubii na orzecznictwo Sądu Biskupiego w Kielcach w latach 

2005 - 2015 - streszczenie  

ks. mgr lic. Paweł Zębała 

 Niniejsza praca stanowi zaprezentowanie badań spraw małżeńskich w odniesieniu do  

orzecznictwa a więc szeregu czynności podejmowanych w Sądzie Biskupim, instytucji 

powołanej w kościele do zbadania konkretnej sprawy małżeńskiej. Przez wiele lat stosowania 

norm kodeksowych szczególnie od praktycznej strony szeroko pojętego orzecznictwa, w 

trybunałach kościelnych powstawało wiele kwestii domagających sie doprecyzowania między 

innymi względem samej organizacji czy drobiazgowości procedur. Wobec takiej potrzeby 

bazując na bogatej 22 letniej praktyce 25 stycznia 2005 roku, została promulgowana 

instrukcja procesowa Dignitas connubii, porządkująca i wyjaśniająca szereg kwestii i 

ewentualnych nieścisłości w odczytywaniu norm kodeksowych. Wspomniana instrukcja była 

bardzo ważną pomocą w wielu kwestiach porządkującym orzecznictwo wszystkich 

trybunałów kościoła łacińskiego na całym świecie w odniesieniu co do prowadzenia procesów 

małżeńskich.  Sąd Biskupi w diecezji kieleckiej, którego orzecznictwo w świetle wskazań 

Instrukcji Dignitas connubii w sprawach małżeńskich z lat 2005-2015 prezentuje 

przedstawiona praca, realizując wskazania obowiązującego Kodeksu Prawa Kanonicznego, 

podobnie jak liczne trybunały kościelne w wielu kwestiach względem procesów małżeńskich 

uszczegółowiły swą posługę. Podstawowym faktem przyjętym w przedstawianej dysertacji 

jest, wskazanie że każdy Sąd Biskupi i jego działalność stanowią w porządku ściśle 

kanonicznym jedną z najważniejszych obszarów życia każdej diecezji. To w nim realizowane 

jest rozstrzyganie spraw małżeńskich w ich ściśle kanonicznym odniesieniu. Z tego powodu 

każdy sąd biskupi w diecezji stanowi niezmiernie ważne miejsce zasługujące na głębsze 

poznanie. Rozpatrywane w każdym sądzie biskupim sprawy w przeważającej większości 

związane są z problematyką małżeńską. Podjęcie badań w kwestiach wskazań instrukcji 

procesowej Dignitas connubii w kwestiach procedury i orzecznictwa wspomnianych Sądów 

jest ważne i pomocne szczególnie w obecnym przedziale czasowym, w którym widzimy 

głębokie zainteresowane problematyką małżeńską i rodzinną. Podjęte badania dla 

pracowników trybunałów kościelnych pomigają zgromadzić cenne wnioski oraz wiedzę jak w 

tych niezmiernie ważnych a zarazem delikatnych sprawach postępować. Podjęte badania 

wpisują się również w szerszy kontekst duszpasterskiej działalności Kościoła w tym 

względzie. Ze strony kościoła, następuje nieustanne przypominanie czym jest, jakie ma cele 

oraz określenie kto powinien wstępować w związek małżeński, tym samym stawać się 

zaczątkiem podstawowej wspólnoty, którą nazywamy rodziną. Również Instrukcja procesowa 

Dignitas connubii za główny swój cel stawia sobie między innymi obronę nierozerwalności 

małżeństwa.  

 Prezentowana dysertacja składa się z trzech głównych części. Wprowadzenie do nich 

stanowi dość szerokie omówienie terminu ,,orzecznictwo", gdyż jak praktyka ukazała często 

jest on mylnie zawężany i mylony z terminem ,,wyrokowanie".  W pierwszym rozdziale pracy  

zakreślono rys historyczny diecezji kieleckiej. Pozwala on zapoznać się z kształtowaniem się 

orzecznictwa sądów kościelnych na terenach dzisiejszej diecezji kieleckiej oraz prześledzić 
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powstawanie diecezji kieleckiej. Kolejne rozdziały dysertacji traktują w oparciu o 

przeprowadzone badania kwestie rozumienia i normatywnego porządku konkretnych spraw 

małżeńskich w odniesieniu do analizowanych sytuacji kryzysów rodzinnych, w tym 

szczególnie w okolicznościach nieważnego węzła małżeńskiego. Badanie przedstawionych 

wątpliwości ważności węzła małżeńskiego w każdej sprawie jest kluczowe, gdyż jak bogate 

doświadczenie orzecznictwa kościelnego ukazuje nie każdy rozpad małżeństwa jest związany 

z brakiem ważności węzła małżeńskiego.  

 Kryteria, w oparciu o które zostały oparte poszczególne części rozprawy zostały tak 

dobrane by w najpełniejszym stopniu przedstawić wpływ Instrukcji procesowej Dignitas 

connubii na orzecznictwo prowadzone w Sądzie Biskupim w Kielcach w latach 2005 - 2015. 

Pierwszoplanowym zadaniem jaki podejmują podjęte badaniach jest określenie i ukazanie jaki 

wpływ wywarła wspomniana Instrukcja Dignitas connubii na realizowane  jej wskazań w 

spojrzeniu naukowym na orzecznictwo Sądu Kościelnego w Diecezji kieleckiej.  

 W pierwszym rozdziale zostało podjęte określenie terytorialne, czyli położenie 

diecezji kieleckiej, a także wprowadzenie w personalny skład trybunału biskupiego tejże 

diecezji. Sąd Biskupi w Kielcach, którego procedurę i orzecznictwo w sprawach małżeńskich 

prezentuje praca, ma bogata historię. Na terenie dzisiejszej siedziby sądu w Kielcach bądź w 

jego bliskim pobliżu już od XVI wieku - na pewno; a niektórzy historycy sądzą, że już od XV 

wieku działał tzw. Oficjalat kielecki, czyli miejsce gdzie władzą delegowaną biskupa 

krakowskiego sprawował Oficjał rezydujący w Kielcach. Stąd wspomniany sąd biskupi w 

Kielcach jest kontynuatorem i wpisuje się w niezwykle odległą historię realizowania 

orzecznictwa kościelnego na terenie obecnej diecezji kieleckiej.  

 W drugim rozdziale podjęte zostało wprowadzenie do niezdolności małżeńskiej 

wyłaniającej się z kanonu 1095 w ogólności. Przedstawiony kanon w obowiązującej 

kanonistyce od 1983 roku jest nowością nie pojawiał się on we wcześniejszym 

prawodawstwie ujętym w zbiorze prawa kanonicznego z 1917 roku. Głównym motywem do 

określenia tej niezdolności w ramach kanonu 1095 była rewizja Kodeksu Prawa 

Kanonicznego z 1917 roku ostatecznie zakończona przez św. Jana Pawła II. Rewizji 

towarzyszyło  podjęcie i określenie problemów w  otaczającej rzeczywistości w świetle 

doktryny katolickiej, z uwzględnieniem rozwoju nauk kanonicznych a także znaków czasów, 

obserwowanych w świecie a także wskazań Soboru Watykańskiego II. Do tak pojętych zadań 

i zobowiązań Kościoła prawodawca Kodeksowy wprowadził nową normę kanoniczną; 

psychiczną niezdatność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich grupując ją w trzy 

kategorie. Kanon 1095 w numerze pierwszym określa niezdolnych do małżeństwa  

wszystkich, którzy mają niewystarczające używanie rozumu. Numer drugi określa wszystkich 

którzy mają poważny brak rozeznania oceniającego co do praw i obowiązków małżeńskich. 

Trzeci ostatni numer tego kanonu określa wszystkich, którzy z przyczyn psychicznych nie są 

zdolni do zawarcia małżeństwa. Z uwagi na dużą ilość spraw numeru trzeciego z tego tytułu 

rozpatrywanych w Sądzie Biskupim w Kielcach został on podzielony na krótsze działy, które 

pozwalają na czytelniejsze określenie i scharakteryzowanie tej niezdolności.  Na szczególne 

rozróżnienie zostały wybrane sprawy związane z uzależnieniem od alkoholu i niedojrzałością.  
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 W trzecim rozdziale prezentowanej pracy została wyszczególniona niezdolność 

wywołana - symulacją, określoną w kanonie 1101, którą kielecki sąd rozpatrywał, a więc 

świadomym wewnętrznym wykluczeniem małżeństwa lub jednego z jego istotnych 

elementów. Omawiany kanon w jednolitym brzmieniu wymienia ogólnie dwie możliwości 

symulowania małżeństwa.  Całkowitą która została w drugiej części omówiona jako pierwsza 

z rozróżnieniem na mężczyzn i kobiety. W następnej kolejności badaniu poddane zostały te 

wyroki które traktują o symulacji częściowej nie całego małżeństwa lecz przynajmniej 

jednego istotnego elementu. Prowadzona kwerenda akt spraw ukazały w tej kwestii bogaty 

materiał związany z wykluczeniem nierozerwalności małżeństwa, dlatego został on 

podzielony na krótsze działy, pozwalając na czytelniejsze określenie i scharakteryzowanie tej 

niezdolności. W skład tej samej części pracy wchodzi również zebranie pozostałych 

występujących tytułów stanowiących o nieważności małżeństwa.  Zostały omówione takie 

niezdolności jak: Przymus i bojaźń określona w kanonie 1103, Impotencja określona w 

kanonie 1084, Błąd określony w kanonie 1097, Podstęp określony w kanonie 1098 czy 

Warunek który określa kanon 1102. Przedstawione tytuły w tej części pracy stanowią grupę 

spraw, które w Kieleckim Sądzie Biskupim były najmniej liczne.  

 Wszystkie omawiane części pracy doktorskiej zostały zaopatrzone w odpowiednie 

wprowadzenie do omawianego tematu i wnioski nasuwające się po przeprowadzonych 

badaniach. Zgromadzone wnioski oprócz planowanych efektów realizacji projektu, pozwalają 

również na podjęcie próby oceny pracy Sądu Biskupiego w Kielcach w odniesieniu do 

konkretnych kanonicznych wskazań dla trybunałów sądowych zawartych w instrukcji 

procesowej Dignitas connubii, a także stanowią cenny materiał porównawczy do 

ewentualnych kolejnych badań. 

 


