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Apostolicum Rotae Romanae Tribunal.
Decisiones seu sententiae selectae inter eas quae anno 1984 

prodierunt cura eiusdem Apostolici Tribunalis editae.
Volumen LXXVI. Liberia Editrice Vaticana 1989 ss. XXXI +  682.

Jurysprudencja Roty Rzym skiej stanow i — w  m yśl kan. 19 kpk —  
uzupełniające źródło (fons suppletorius) prawa kanonicznego w yty
czając tym  sam ym  coraz to now e kierunki w  rozstrzyganiu spraw są 
dow ych przez trybunały n iższych stopni. Nic też dziwnego, iż uka
zujące się od 1912 r. Sacrae R otae R om anae D ecisiones seu S en ten 
tiae  (od 1975 r. D ecisiones seu Sen ten tiae) wzbudzają niem ałe zain 
teresow anie, szczególnie pracow ników  sądow nictw a kościelnego, choć 
ze zrozum iałych w zględów  interesują także w szystkich innych zaj
m ujących się prawem  m ałżeńskim .

N akładem  W ydaw nictw a W atykańskiego ukazał się niedaw no (1989 
r.) kolejny, 76-ty tom orzeczeń Roty R zym skiej zaw ierający w ybra
ne w yroki tego trybunału zapadłe w  1984 r., a w ięc już po w ejściu  
w  życie kpk Jana Paw ła II. Jak zw ykle, edycja jest starannie zrea
lizowana, na co składa się dobra jakość papieru, korzystna szata gra
ficzna oraz tradycyjny form at zbioru.

Na początku (s. V—X X X I) czyteln ik  znajduje chronologiczny w y 
kaz wiszystkich w yroków  (186), jakie zapadły w  turnusach rotalnych  
na przestrzeni całego 1984 r. W indeksie tym  podano stronice, na k tó
rych znalazły się poszczególne „decisiones”, specjalnym  zaś oznacze
niem  w skazano te wyroki, które nie zostały w łączone do edycji. Spo
śród ogólnej cyfry 186 opublikow ano zaledw ie 68 orzeczeń, (co sta
now i 36,5°/o), 118 pozostało w ięc poza zasięgiem  kolekcji.

Gdy chodzi o audytorów  orzekających w  turnusach rotalnych, to 
ich skład osobow y przedstawia się następująco: E. Fiore, H. Ragini, 
E. M. Egan, I. Pariselia, D. M. Huot, I. M. Serrano, I. M. Pinto, 
A. De Jorio, M. G iannecchini, M. F. Pompedda, A. Di Felice, A. S tan 
kiew icz, N. Ferraro, F. Bruno, G. Agustoni, S. Masala, E. D ivino, 
Ae. C olagiovanni, В. De Lanversin, E. Jaraw an (w sum ie w ięc 20 
audytorów).

Na końcu tomu redaktorzy zam ieścili, jak zw ykle, bardzo pożytecz
ny in dex  rerum  (s. 655—682), który przytacza wybrane fragm enty n ie 
których opublikow anych w yroków  — w edług tytu łów  niew ażności. 
Fragm enty te — pochodzące z części in iure —- zostały podane w e 
dług następujących haseł alfabetycznych: bonum  fidei (z 4 w yro
ków), bonum prolis  (z 10 w yroków), bonum  sacram en ti (z 8 w yro
ków), conditio  (z 9 w yroków), consensus defectu s  (z 17 w yroków ), 
error qualita tis {z 3 w yroków), im po ten tia  et inconsum m atio  (z 6 
w yroków), m etus  (z 11 wyroków), n ovum  causae exam en  (z 3 w yro
ków), n ullitas sen ten tiae  (z 4 w yroków ), probationes  (z 7 wyroków), 
sim ulatio  to ta lis  et partia lis  (z 6 wyroków). Obok każdego z w y 
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m ienionych haseł w ydaw ca zam ieścił ponadto odsyłacze do innych  
w yroków , których fragm enty n ie zostały zaw arte w  index  rerum . 
Tak np. pod hasłem  defectus consensus, czytelnik spotyka od n iesie
nia (poprzez w skazanie stronic tomu) do 25 orzeczeń zasygnalizo
w anych następującym i podhasłam i: ob defectu m  d iscretion is iudicii, 
ob neurosim , ob in capasita tem  assum endi et ad im plen di onera co- 
niugalia, ob psychosim  m an iaco -depressivam , ob in capacita tem  p sy -  
chicam , ob depen den tiam  a drogis, ob im m a tu rita tem  affec tivam , ob 
psichopath iam , ob schizophreniam , ob im m atu rita tem .

Trudno byłoby w krótkiej prezentacji now ow ydanego tom u w yro
ków  Roty Rzym skiej om aw iać poszczególne orzeczenia. W ypadnie w ięc 
tylko nadm ienić, iż szczególnie interesujące są rozstrzygnięcia w  spra
w ach z tytułu defectu s consensus, pod który to term in audytorzy 
rotalni podciągają w szystkie trzy postaci zaw arte w  kan. 1095 kpk.

T ytułem  przykładu m ożna zasygnalizow ać znaczący wyrok c. Pom - 
pedda z 14 V 1984 r. w  spraw ie z archidiecezji w eneckiej, rozpatry
w anej najpierw  przez Trybunał W enecki (w I instancji) z tytułu  
przym usu w yw artego na powoda. Po zapadnięciu (18 III 1977 r.) roz
strzygnięcia negatyw nego, powód w niósł apelację do Roty R zym 
skiej. Po starannym  uzupełnieniu instrukcji dow odowej turnus ro- 
tałny rozpatrzył spraw ę (w  II instancji) z tego sam ego tytułu oraz 
z dodanych dwóch now ych tytu łów  (w  I instancji): im potencji po
w oda i braku zgody po jego stronie (gravis defectus d iscretion is  
iudicii). Turnus с. Pom pedda stanął na stanow isku, iż nie stw ierdzo
no niew ażności m ałżeństw a ani z tytułu przymusu po stronie pow o
da, ani jego im potencji; orzekł natom iast niew ażność ob defectus 
consensus po stronie powoda. Z nam ienne jest, iż w  części in  iure 
(s. 274—276) ponens zaznacza, iż pow ażny brak rozeznania ocen ia
jącego niektórzy kanoniści — zarówno dawniej, jak i obecnie — 
rozum ieli jako każdy brak psychiczny, a w ięc i praw dziw e choroby  
psychiczne, i brak dojrzałości i niezdolność do podjęcia istotnych  
obow iązków  m ałżeńskich. Takie rozum ienie, zaznacza Pom pedda, nie 
jest dzisiaj w łaściw e, praw odawca bow iem  w kan. 1095 przew iduje 
trzy o d r ę b n e  (podkreślenie m oje — W. G.) tytu ły  niew ażności. 
Interesujący jest w ykład ponensa na tem at rozeznania oceniają
cego, które zakłada zdolność podm iotu do powzięcia sądu (oceny) 
przedm iotu zgody m ałżeńskiej (istotnych praw  — obow iązków  m ałżeń
skich). Na uw agę zasługują także ekspertyzy biegłych przedstawione 
Trybunałow i, w skazujące na patologiczny stan psychiczny powoda  
w  okresie zaw ierania um ow y m ałżeńskiej.

W yroki rotalne z 1984 r. pochodzą z pierw szego roku obow iązy- 
w alności now ego kpk, tym  w ięc w iększe pow inny budzić zain tere
sow anie. Chodzi wszakże o w łaściw e rozum ienie w ielu  now ych norm  
praw a m ałżeńskiego, których praktyczną w ykładnię zaw ierają orze
czenia R oty R zym skiej. N ie trzeba chyba dodawać, iż w  codziennej,
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żm udnej pracy trybunałów  kościelnych, także w Polsce, D ecisiones 
seu sen ten tiae  pozostają doniosłą i nieodzow ną form ą pom ocy. W y
dany w ięc kolejny tom  tego pożytecznego i w ciąż rosnącego zbioru  
zasługuje ze w szech miar na upow szechnienie.

K s. W ojciech G óralski

Nowe rzymskie czasopisma kanonistyczne: „Quaderni Studio Rotale”
oraz „Ius Ecclesiae”

Pokaźną już ilość periodyków  kanonistycznych w ychodzących w  
R zym ie (najważniejsze to: A pollinaris  — od 1928 r., C om m entarium  
pro R eligiosis — od 1920 r., C om m unicationes  — od 1969 r., E phe
m erides lu r is  Canonici — od 1945 r., M onitor E cclesiasticus — od 
1876 r., P eriodica  de re m orali, canonica, liturgica  — od 1905 r.) 
pow iększyły  ostatnio dwa now e tytu ły: „Quaderni Studio R otale” — 
od 1987 r. oraz Ius Ecclesiae  — od 1989 r.

Q uaderni S tudio  R otale, to czasopism o w ydaw ane od 1987 r. —  
jako półrocznik — przez Studium  R oty R zym skiej, pod patronatem  
dziekana Trybunału, realizow ane edytorsko przez „Libreria Leonia- 
na — Rom a”, redagow ane w  jęz. w łoskim . W prezentacji do p ierw 
szego num eru mons. Ernesto Piorę, dziekan R oty R zym skiej, n aw ią
zując do przem ów ienia papieża Jana Paw ła II w ygłoszonego 31 I 
1986 r. podczas inauguracji nowego roku sądow ego do pracow ników  
w ym ienionego trybunału w skazuje na genezę tej now ej in icjatyw y  
w ydaw niczej: Studium Rotalne, o roli którego m ów ił papież, chce tą 
drogą okazać sw oim  absolw entom  i w szystk im  innym  zatrudnionym  
w  sądow nictw ie kościelnym  pomoc w  pełn iejszym  poznaw aniu jurys- 
prudencji rotalnej.

D otychczas ukazały się cztery num ery czasopisma w  1987 — 1; 
w  1988 — 2; w  1989 — 1. Tytułem  zorientow ania potencjalnego czy 
telnika w  charakterze Q uaderni S tudio  R otale  w ypada zaprezentow ać 
choćby jeden z w ydanych dotąd num erów: spróbujm y to uczynić w  
odniesien iu  do 2: 1988 nr 1 ss. 119.

Na początku numeru zam ieszczono krótkie słow o redakcyjne (s. 5), 
w  którym  inform uje się o utw orzeniu niektórych stałych  rubryk cza
sopisma: studia z m ałżeńskiego praw a m aterialnego, studia z prawa  
procesow ego, studia z dziedziny m edyczno-kanonistycznej, juryspru- 
dencja m ałżeńska, jurysprudencja procesow a.

Pierw szą pozycją num eru jèst przem ów ienie dziekana Roty R zym 
skiej, w ygłoszone do studentów  Studium  Rotalnego podczas inau
guracji roku akad. 1987/88 (s. 7— 10). W słow ie tym  E. Fiore stw ier
dził m.in., iż Q uaderni S tudio  R otale  będą się ukazyw ać przynajm niej 
raz w  roku.

W dziale Ju rysprudencja  m ałżeń ska  znalazł się interesujący ob 
szerny w yrok rotalny c. Fiore z 30 V· 1987 r. w  sprawie- Bogoten.


