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Wstęp
R ota Rzymska jest zwyczajnym Trybunałem Stolicy Apostolskiej,
ustanowionym przez Biskupa Rzymskiego dla przyjmowania spraw
apelacyjnych. Sędziowie tego Trybunału wykonują władzę sądowniczą
w imieniu i z m andatu Biskupa Rzymskiego, pierwszego sędziego
w Kościele. Trybunał ten istnieje od X IV w. Jego obecną strukturę
i zadania określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 1443-1444) oraz
specjalne przepisy zatw ierdzone przez Jan a Pawła II w 1994 roku.
W drugiej instancji sędziowie rotalni rozpatrują sprawy, które
w pierwszej instancji zostały osądzone przez zwyczajne trybunały
i zgodnie z przepisam i praw a zostały per appellationem wniesione do
Stolicy Świętej. W trzeciej lub kolejnej instancji Trybunał ten sądzi
sprawy rozpoznane już bądź przez sam ą R otę bądź przez inne trybu
nały kościelne.
R ota Rzymska sądzi również sprawy w pierwszej instancji; chodzi
tutaj bądź o sprawy zastrzeżone jej przez Kodeks Prawa Kanoniczne
go1bądź też o te, które Biskup Rzymski, czy to z własnej inicjatywy, czy
też na prośbę stron, przywołał przed swój trybunał i zlecił Rocie.
W śród spraw rozpatrywanych przez Trybunał absolutną większość
stanowią sprawy dotyczące orzeczenia nieważności małżeństwa. Z god
nie z ostatnim sprawozdaniem D ziekana Roty Rzymskiej, ks. prał.
R. Funghiniego, z dnia 28 stycznia 2002 roku, liczba spraw m ałżeń
skich kierowanych do Roty w ostatnim dziesięcioleciu wzrosła prawie
dwukrotnie (31 grudnia 1991 r. oczekiwało na rozstrzygnięcie 591
spraw, natom iast 31 grudnia 2001 r. było ich 1055)2.
1Z ob. K an. 1405, § 3.
2 L O sserv ato re R om ano, wyd. polskie 4 (2002), s. 33.

R ota jest trybunałem kolegialnym, składającym się z pewnej liczby
Audytorów, którym przewodniczy Dziekan, pierwszy wśród równych.
Audytorów m ianuje Papież. Zawsze są to kapłani posiadający doktorat
z obojga praw, gruntowną znajomość prawa materialnego i procesowe
go oraz bogate doświadczenie w zakresie sądownictwa kościelnego.
Audytorzy rotalni, wykonując powierzoną im potestas iudicialis, peł
nią w Kościele rolę szczególną. Orzecznictwo Roty Rzymskiej, zgodnie
ze słowami Pawła VI, stanowi dla pracowników sądów niższych instan
cji, „m ądre narzędzie” oraz „tory, których osią jest precyzyjne poszu
kiwanie obiektywnej prawdy i których punktem końcowym jest prawy
wymiar sprawiedliwości”3. Stały4 i powszechny5 sposób rozstrzygania
spraw, realizowany na forum tegoż sądu posiada wartość wyjątkową.
Z godnie bowiem z przepisem kan. 19 KPK i kan. 1501 C C EO oraz art.
126 konstytucji apostolskiej Jan a Pawła II Pastor bonus, może stać się
on uzupełniającym źródłem prawa i norm ą postępowania, jeśli w ja 
kiejś sprawie brak wyraźnego przepisu prawa.
Członkowie Kolegium Prałatów Audytorów, Oficjałów i Adwokatów
prowadzących sprawy przy tym Trybunale biorą czynny udział w posłu
dze Biskupa Rzymskiego. Jan Paweł II, najwyższy sędzia dla całego
świata katolickiego - podobnie, jak czynili to jego poprzednicy - na po
czątku każdego roku sądowego, przyjmuje członków tegoż Trybunału
i alumnów Studium Rotalnego na specjalnej audiencji, dokonując tym
samym uroczystej inauguracji działalności sądowniczej Roty. Przy tej
okazji, obok wyrazów szacunku i wdzięczności za niełatwą pracę, Papież
kieruje do nich stosowne przemówienie, poruszające zasadnicze i aktu
alne problemy dotyczące prawa Kościoła, działalności Trybunału Roty
Rzymskiej i wykonywania funkcji sądowniczej w Kościele.
Prezentowany artykuł jest próbą określenia funkcji, jakie spełnia jurysprudencja rotalna w dziedzinie prawa. Ściśle mówiąc, chodzi o za
dania dotyczące m ałżeństw a w ogólności, jakie stawia przed sędziami
Roty Rzymskiej najwyższy sędzia w Kościele. Opracow anie jest wresz
cie kolejnym przyczynkiem do zgłębienia bogatego nauczania Jana
Pawia II, Papieża Rodziny, w przedm iocie małżeństwa i rodziny.
3 Z ob. Paulus V I. A llocuzione alla Sacra R om ana R ota die 28 ian. 1978, AAS 70 (1978),
s. 182.
3 C hodzi tu stałość w czasie, a więc o taki sposób rozstrzygania spraw, który nie ulega
zm ianom , jest niezm ienny, zawsze taki sam, ściśle ustalony.
5 Aby traktow ać na tem at jurysprudencji totalnej, o której mowa w ustawie, należy m ieć na
myśli orzecznictwo pow szechne, to jest to, którego autoram i są aktualnie czynni Audytorzy.

1. Przybliżenie zam ysłu Boga względem m ałżeństw a i rodziny
Orzecznictwo Trybunału Roty Rzymskiej wnosi istotny wkład w p o 
znanie instytucji małżeństwa i rodziny. I tak, po pierwsze, jak zauważa
Jan Paweł II, pozwala ono ściślej ująć istotę małżeństwa w świetle
współczesnej wiedzy o człowieku; po drugie, poprzez swoją wykwalifi
kowaną działalność, w doniosły sposób przyczynia się do przyjęcia za
mysłu Boga względem małżeństwa i rodziny, tak we wspólnocie ekle
zjalnej, jak również, pośrednio, w całej wspólnocie ludzkiej. Staje się
ono tym samym ważnym punktem odniesienia w kwestiach doktrynal
nych dla innych trybunałów kościelnych6.
M isją Roty jest nie tylko poznanie, czym jest małżeństwo w planie
Boga. Z adaniem tych, którzy sprawują posługę na rzecz spraw iedli
wości w im ieniu N am iestnika Chrystusa, jest gruntow ne zbadanie, za
chowanie, obrona i wyjaśnianie tych boskich wartości, które człowiek,
jako narzędzie Bożej miłości, nosi w sobie. W każdym bowiem czło
wieku, podkreśla Ojciec Święty, znajduje się Boży znak, który należy
rozpoznać, m anifestacja działania Boga, k tó rą trzeba uwydatnić, ta 
jem nica miłości, k tórą należy wypowiedzieć poprzez życie zgodne
z zam iaram i Boga7.
Kluczem do zrozum ienia tajem nicy człowieka, podpow iada Papież,
jest stwierdzenie, które odnajdujem y w Ewangelii wg św. Jana: „Bóg
jest M iłością”. Tak, jak Bóg, człowiek również m a być miłością. O n p o 
trzebuje miłości. Pragnie czuć się kochany. Aby być sobą, musi kochać,
musi dawać siebie. Bóg jest Trójcą Miłości, wzajemnym D arem Ojca
i Syna, którzy m iłują ich osobową M iłością D ucha Świętego. Wiemy,
że to Boże m isterium, poucza Ojciec Święty, rzuca światło na naturę
i głęboki sens chrześcijańskiego m ałżeństwa, będącego najdoskonalszą
realizacją małżeństwa naturalnego. O no od początku posiada w sobie
odbicie Boga. „Bóg stworzył człowieka na swój obraz; stworzył m ęż

6 Z ob. Jan Pawet II, P rzem ów ienie do Roty Rzymskiej (24. 01. 1981), 6, w: C O sservatore
R om ano, wyd. polskie 2 (1981), s. 10; Jean Paul II, D iscours au Tribunal de la R o te rom aine
L e droit canonique protège la réalité anthropologique et théologique du mariage (27. 01. 1997),
6, w: D ocu m en tatio n C atholique 2155 (02. 03. 1997), s. 216; Jan Pawet II, D o pracow ników
i adw okatów Roty Rzymskiej (21. 01. 1999), 2, w: É O sserv atore R om ano, wyd. polskie 5-6
(1999), s. 50; Ioannis Pauli PP. II, Pastor bonus, 126.
1 G iovanni Paolo II, II vostro lavoro è giudiziario, m a la vostra missione è fon da m entalm en 
te evangelica, ecclesiale e sacerdotale (30. 01. 1986), 2, w: Insegnam enti di Giovanni Paolo II,
IX (1986), s. 222.

czyznę i kobietę i powiedział do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie
się (por. R dz 1, 27-28)”8.
Samo odkrycie, iż m ałżeństw o nosi na sobie znam ię Boga, nie wy
starczy. Należy p onadto uświadomić sobie, że każde małżeństwo m ię
dzy ochrzczonymi jest sakram entem . Jest nim na mocy chrztu, który
w prow adza życie człowieka w życie Boga, czyniąc nas „uczestnikami
natury Bożej” (2 P 1, 4), dzięki wcieleniu Bożego Syna, W cielonego
Słowa, w którym wszyscy tworzymy jedno ciało, Kościół. Rozum iem y
zatem , zauważa Ojciec Święty, dlaczego miłość Chrystusa względem
Kościoła została porów nana do nierozerw alnej miłości, która łączy
mężczyznę z kobietą i jak m oże ją skutecznie oznaczać ten wielki sa
kram ent, jakim jest chrześcijańskie m ałżeństwo, którego przeznacze
niem jest rozwinięcie się w chrześcijańską rodzinę, Kościół domowy,
tak samo, jak m iłość Chrystusa i Kościoła utrzym uje przy życiu wspól
notę kościelną, tę widzialną i tę zwiastującą dobra niebieskie9. O to
dlaczego, stwierdza Papież, m ałżeństwo chrześcijańskie jest sakra
m entem , który dokonuje pewnego rodzaju uświęcenia w Bogu, jest un
ministem dell’amore, k tó ra poprzez swe świadectwo pozwala doświad
czyć miłości Bożej i głębi m ałżeńskiego daru, przeżywanego w rodzi
nie chrześcijańskiej. Jest to zaangażowanie ojcowskie i macierzyńskie,
którego źródłem i najdoskonalszym obrazem jest w zajem na miłość
osób boskich10.
Praca, o której tu mowa, polegająca między innymi na ukazaniu
bogactw a i głębi chrześcijańskiego m ałżeństw a, nie posiada jedynie
charakteru sądowniczego; m isja ta, tak istotna i rozległa, jest na
wskroś ew angeliczna, kościelna, kapłańska, duszpasterska, hum ani
tarn a i społeczna. N aw et, jeśli ważność małżeństw a, zaznacza Jan P a
weł II, zakłada istnienie pewnych istotnych elem entów , które pow in
ny być w sposób przejrzysty wyrażone i zastosow ane, konieczne jest
uważne przyjrzenie się tym elem entom w ich pełnym znaczeniu ludz
kim i eklezjalnym. Sędzia, który w opracow aniu wyroku zwróci uwa
gę na wspom niany tu aspekt teologiczny, dodaje Ojciec Święty,
przedstaw i wizję m ałżeństw a chrześcijańskiego, zam ierzoną przez

8 G iovanni Paolo II, II vostro lavoro è giudiziario, m a la vostra missione è fondam entalm en
te evangelica, ecclesiale e sacerdotale (30. 01. 1986), 3.
9 Z ob. L u m en gentium , 8.
10G iovanni Paolo II, Il vostro lavoro è giudiziario, m a la vostra m issione è fondam entalm en
te evangelica, ecclesiale e sacerdotale (30. 01. 1986), 3.

Stwórcę, jako obraz Boży i jako wzór wszelkiego ludzkiego związku
m ałżeńskiego11.
Takiej postawy sędziów, podkreśla Papież, dom aga się wierność na
uce Kościoła, dotyczącej istoty i przymiotów małżeństwa, nauce tak ob
szernie i z całym bogactwem teologicznym ukazanej w nowym K odek
sie Prawa Kanonicznego. Rolą orzecznictwa rotalnego jest bowiem do
prowadzenie - przy całym poszanowaniu zdrowego pluralizmu, od
zwierciedlającego uniwersalizm Kościoła - do coraz ściślejszej jedności
i zasadniczej jednorodności w obronie istotnych treści m ałżeństwa ka
nonicznego, które małżonkowie, szafarze sakram entu, sprawują zgod
nie z głębią i bogactwem tajemnicy, we wzajemnym przyrzeczeniu do
chowania wiary wobec Boga12.
Nieustanny wysiłek zgłębiania prawdy o m ałżeństwie i rodzinie sta
nowi wreszcie konieczny w arunek dla osądzania, według sprawiedli
wości, delikatnego zagadnienia dotyczącego samego istnienia lub nie
istnienia m ałżeństw a13. W ymierzanie sprawiedliwości w konkretnym
przypadku nie m oże iść w parze z pogwałceniem tej prawdy. P ostępo
w anie takie bowiem byłoby jawnym niszczeniem jedynego pewnego
fundam entu życia osobistego, m ałżeńskiego i społecznego14.

2. O chrona praw wiernych i troska o dobro wspólne
Jedn ą ze specyficznych funkcji członków Kolegium tworzącego Try
bunał Roty Rzymskiej, zauważa Jan Paweł II, jest strzec i bronić god
ności człowieka15. Między innymi właśnie stały wzgląd na to, by słuchać
i bronić potrzeb współczesnego człowieka zaprowadził Prawodawcę
kościelnego do rewizji Kodeksu; ten zmodyfikował instytucje, które
nie przystosowały się do współczesnej kultury, wprowadzając tam in-

11 Tamże.
12 Jan Pawet II, Przem ów ienie do członków T rybunału Roty Rzymskiej (26. 02. 1983), 5,
w: L’O sserv ato re R om ano, wyd. polskie 3 (1983), s. 12.
13 Jan Pawel II, D o pracow ników T rybunatu Roty Rzymskiej (28. 01. 2002), 1, w: L O sserv atore R om ano, wyd. polskie 4 (2002), s. 33.
14 Por. Ioannis Pauli PP. II, A llocutio ad R om anae R otae p raelatos, auditores, officiales
et advocatos an no iudiciali ineunte, 5, die 18 ian. 1990, w: Insegnam enti di G iovanni Paolo
И, X II, 1 (1990), s. 113.
15 G iovanni Paolo II, Ad Officiali ed A w o cati del T ribunale della R ota R om ana, 5, die 23
ian. 1992, w: Insegnam enti di G iovanni Paolo II, XV, I (1992), s. 140.

ne, gwarantujące prawa nie podlegające przedawnieniu i których nie
m ożna się zrzec. Przykładem takich innowacji jest całe ustawodawstwo
kanoniczne na tem at osób w Kościele, a w szczególności na tem at
wiernych świeckich, jak również reform a prawa procesowego, zorgani
zowanego jako zbiór norm bardziej przystępnych, bardziej zrozum ia
łych i przede wszystkim bardziej uwzględniających należny szacunek
i godność człowieka16. Pośród ustaw, które zapewniają wiernym sto
sowne gwarancje praw ne i odpowiednią opiekę m ożna między innymi
wymienić przepis kan. 221, § 1-2 KPK. Czytamy tam: „W iernym przy
sługuje legalne dochodzenie i obrona przysługujących im w Kościele
uprawnień na właściwym forum kościelnym według przepisów prawa.
Wierni, jeżeli zostali wezwani przed sąd przez kom petentną władzę,
m ają prawo, by byli sądzeni z zachowaniem przepisów prawa, stosowa
nych ze słusznością”. Podsumowując, śmiało m ożna stwierdzić, iż p ra
wa wierzących, które Kościół starał się zawsze potwierdzać i ekspono
wać, w nowym Kodeksie zostały prom ulgowane jako ustawa podsta
wowa (carta fondam entale).
W tym procesie uhonorow ania praw człowieka, dokonanym w K o
deksie Prawa Kanonicznego, i pokazaniu światu Kościoła jako sługi
zbawienia i nauczyciela ludzkości, znaczny udział mieli również Audy
torzy Roty Rzymskiej. Jurysprudencja tego Trybunału, przyznaje Pa
pież, stanowiąc o wszystkim w nieprzekraczalnych granicach prawa bo
skiego naturalnego, ubiegła i wyprzedziła decyzje kanoniczne (między
innymi w m aterii prawa m ałżeńskiego), których definitywnej sakraliza
cji dokonano w aktualnym zbiorze prawa kościelnego. Nie byłoby to
możliwe, podkreśla Ojciec Święty, gdyby nie fakt, że badania, uwaga
i wrażliwość okazywane człowiekowi wskazywały drogę i oświetlały
pracę prawoznawczą członków Roty, wspieranych przez specjalistów
z zakresu kanonistyki i dyscyplin humanistycznych, bazujących na p o 
prawnej antropologii filozoficznej i teologicznej17.
D ziałalność sądownicza Audytorów rotalnych jest posługą na rzecz
sprawiedliwości. Jest służbą prawdzie. Jest to zarazem służba Bogu,
wobec którego sędziowie ci ogłaszają wyroki i posługą na rzecz Ludu
Bożego i każdej osoby, która zwraca się do Trybunału Roty Rzymskiej.
Wykonywanie tego zadania, w sytuacji, kiedy dochodzi do konfrontacji
między najwyższymi wymogami praw a Bożego, którego nie m ożna lek
“ Tamże.
17Tamże.

ceważyć i które jest niezm ienne, potw ierdzone i udoskonalone przez
chrześcijańskie Objawienie a zmieniającymi się w arunkam i życia ludz
kiego, wraz z jego partykularnym i potrzebam i i słabościami, przyznaje
Ojciec Święty, nie jest łatwe. By ta posługa wobec osób, które często
czują się zagubione i zaniepokojone różnymi opiniami, które do nich
dochodzą z różnych stron, była pełna miłości, konieczne jest, by sę
dziowie wzięli na siebie całkowitą odpowiedzialność wobec Boga, naj
wyższego Ustawodawcy. Nie zabraknie im tej odpowiedzialności, za
uważa Papież, jeśli właśnie Boga wezwą, aby przyszedł im z pom ocą
poprzez światło swojej łaski18.
Posługa sędziego kościelnego jest posługą interp retato ra sprawie
dliwości i prawa. Sędzia nie tylko m a zdawać sobie sprawę z tego, że
pierwszym wymogiem sprawiedliwości jest respektow anie praw osób,
ale ponad sprawiedliwością winien przestrzegać bezstronności, a jesz
cze ponad nią - miłości19. O chrona praw osobistych wszystkich człon
ków Ludu Bożego, wiernych i pasterzy, nie m oże bowiem szkodzić po
stępowi wspólnoty kościelnej. D ążenie do dobra wspólnego osoby
ludzkiej i społeczeństwa oraz do współodpowiedzialności wszystkich
członków Kościoła w budowaniu tej zwartej wspólnoty, niosącej zba
wienie wszystkim ludziom, dom aga się szacunku dla roli każdego, we
dług właściwego mu stanu prawnego w Kościele oraz skutecznej dzia
łalności wszystkich urzędów publicznych, z którymi związana jest pote
stas sacra20.

3. Stróż jedności jurysprudencji
Audytorzy Trybunału Roty Rzymskiej m ają udział - na wzór wika
riusza - w posłudze Piotra. Przesłuchują, sądzą i ogłaszają wyrok
w imieniu N am iestnika Chrystusa. Nie chodzi tu oczywiście o zwykłą
delegację, ale o pogłębiony udział w misji Biskupa Rzymskiego. Jed 
nym z ich zadań jest troska o fundam entalną jedność z posługą Piotra.

1SG iovanni Paolo II, II vostro lavoro è giudiziario, m a la vostra m issione è fon da m en talm en 
te evangelica, ecclesiale e sacerdotale (30. 01. 1986), 1.
19 Ioannis Pauli PP. II, A llocutio ad D ecanum Sacrae R o m an a eR o tae et ad eiusdem tri
bunalis P raelatos A uditores, in eu n te an no iudiciali, 3, die 17 febr. 1979, w: Insegnam enti di
G iovanni Paolo II, II (1979), s. 412.
20 Jan Pawel II, P rzem ów ienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej (26. 02. 1983), 3.

M unus Petrinum, przyznaje Jan Pawei II, Kuria Rzymska ofiaruje
współpracę, k tóra wciąż okazuje się coraz pilniejszą, czy to z racji wagi
problem ów pojawiających się w świecie, czy to z racji obowiązku za
chowania jednego i powszechnego wyznania wiary, czy to wreszcie
z racji wymogu kierow ania i wspierania Ludu Bożego w wiernym rozu
m ieniu M agisterium Kościoła. Ta posługa na rzecz jedności jest coraz
bardziej niezbędną z racji faktu, że Kościół rozciąga się na tyle róż
nych krajów i kontynentów oraz jednoczy w skarbcu Objawienia
i chrześcijańskiej wiary liczne i różne kultury, które z kolei stają się
lepsze w m iarę rozpoznaw ania wartości, których obrońcą i poręczycie
lem jest Słowo W cielone. Człowiek musi wstąpić w tę relację synostwa
Bożego, by w ten sposób stać się adoptowanym synem Boga i coraz le
piej odpow iadać na zamiary Tego, który go stworzył na swój obraz
i swoje podobieństw o21.
Ponadto należy tu pam iętać o wpływie Roty Rzymskiej na działal
ność kościelnych trybunałów regionalnych i diecezjalnych. Jurysprudencja rotalna w szczególności, podkreśla Ojciec Święty, zawsze była i powinna być nadal - dla nich punktem odniesienia. Dotyczy to przede
wszystkim dziedziny interpretacji prawa, zwłaszcza tam, gdzie nasuwają
się lub zdają się istnieć luki prawne, co do których nowy Kodeks przed
kłada w sposób jasny zasadę, zgodnie z którą, pośród wielu uzupełnia
jących źródeł praw a znajduje się również jurysprudencja i praktyka K u
rii Rzymskiej. Jeśli znaczenie tego wyrażenia, zaznacza Papież, odnie
siemy do spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa, staje się oczy
wiste, że - na płaszczyźnie praw a fundam entalnego - przez jurysprudencję należy rozum ieć w tym przypadku wyłącznie tę, która pochodzi
od Trybunału Roty Rzymskiej. Wyraźna jest w tym względzie dyspozy
cja zawarta w konstytucji apostolskiej Pastor Bonus, która kompetencji
Roty Rzymskiej przypisuje między innymi następującą funkcję: „[Try
bunał ten] czuwa nad jednością jurysprudencji oraz, poprzez swoje wy
roki, pom aga trybunałom niższego rzędu” (art. 126)22.
Swoją wiedzą i doświadczeniem sędziowie Roty dzielą się z aktual
nymi i przyszłymi pracow nikam i trybunałów kościelnych niższych in
stancji między innymi poprzez systematyczne publikowanie szczegól
21 G iovanni Paoio II, II vostro lavoro è giudiziario, m a la vostra missione è fondam entalm en
te evangelica, ecclesiale e sacerdotale (30. 01.1986), 2.
22 G iovanni Paolo II, A d O fficiali ed A w o cati del T ribunale della R o ta R om ana (23. 01.
1992), 4.

nie interesujących wyroków, udział w sympozjach i konferencjach
przedmiotowych oraz zaangażowanie się w działalność Studium ra ta l
nego. Studio rotale, przyznaje Jan Paweł II, umożliwia audytorom Roty
oddanie ich nauki i doświadczenia sędziowskiego do dyspozycji tych,
którzy przygotowują się do bycia sędziam i lub adwokatam i i tych, któ
rzy pragną pogłębić znajom ość praw a Kościoła. Dzięki tem u audyto
rzy przyczyniają się do odradzania się zainteresow ania się studium K o
deksu Prawa Kanonicznego i dostarczają okazji do coraz bardziej
gruntownego pogłębienia tej m aterii w ram ach wydziałów prawa ka
nonicznego23.

4. Interpretacja przepisów prawa
Orzecznictwo Roty w łonie Kościoła zawsze m iało duże znaczenie,
ze względu na wiedzę i doświadczenie sędziów oraz autorytet, jakim
cieszą się oni jako sędziowie papiescy. Kanon 19 nowego Kodeksu wy
raźnie to potwierdza.
Chociaż prawdziwa i autentyczna interpretacja w sensie ścisłym, tj.
taka, która ukazuje ogólny sens prawa dla całej wspólnoty, zgodnie ze
znaną zasadą: unde ius prodiit, interpretatio quoque procedat (Innocen
ty III, X, V, 39, 31), należy wyłącznie do prawodawcy, także sędziowie
posiadają bardzo poważny udział w ustalaniu sensu prawa. 1/ Wydany
przez nich wyrok stanowi dla stron autentyczną interpretację prawa
(kan. 16, § 3 KPK). Wydając go w poszczególnych przypadkach, doko
nują interpretacji, która choć nie posiada wartości ogólnej, zobowiązu
je strony na mocy samego prawa. 2/ M oc interpretacyjną należy od
nieść przede wszystkim do całokształtu orzecznictwa, to znaczy do
ogółu podobnych wyroków, które choć nie posiadają wartości absolut
nej starożytnego auctoritas rerum perpetuo similter iudicatarum (Dig. I.
3. D e legibus, I. 38. N am Imperator), odgrywają znaczną rolę w wypeł
nianiu ewentualnych luk prawnych (KPK, kan. 19)24.
Poniew aż aplikacja nowego K odeksu faktycznie m oże pociągać
za sobą ryzyko now atorskich, nieścisłych i niespójnych interp reto23 G iovanni Paolo II, II vostro lavoro è giudiziario, m a la vostra m issione è fon da m en ta lm en
te evangelica, ecclesiale e sacerdotale (30. 01. 1986), 7.
24 Jan Pawel II, Przem ów ienie do Roty Rzymskiej (26. 01. 1984), 6, w: E O sservatore R o 
m ano, wyd. polskie 1-2 (1984), s. 18.

cji25 - zwłaszcza w przypadku zaburzeń psychicznych, powodujących
niew ażność zgody m ałżeńskiej, w przypadku podstępu i błędu d e 
term inującego w olę oraz w in terp retacji pew nych norm p ro c ed u ra l
nych - orzeczenia audytorów R oty Rzymskiej posiadają w tym
w zględzie w ielkie znaczenie. A plikacja praw a kościelnego dopusz
cza bow iem jedynie in terp re tację popraw ną, tj. taką, w której m a
rów nież swój udział R o ta Rzymska.
W iadom o, zauważa Ojciec Święty, że interpretacja dokonana w for
m ie wyroku sądowego, zgodnie z kan. 16, § 3 KPK, nie posiada takiego
znaczenia, jakie m a ustawa i że wiąże jedynie osoby lub dotyczy tylko
spraw, co do których został wydany wyrok. Niemniej, to nie dla tego
praca sędziego jest godna mniejszej uwagi i m niej istotna. Jeśli działal
ność sędziego polega na wprowadzaniu w czyn woli abstrakcyjnej nor
my, oczywiście w zakresie, jaki określa konkretny przypadek przedło
żony do osądzenia, nie m ożna negować delikatnego zadania, jakim
jest funkcja pośrednika między kodyfikacją i kwestiami, które zostały
m u przedłożone, a do której wypełnienia jest on wezwany. Abstrakcyj
ny m ajestat prawa kanonicznego posiadałby znaczenie dalekie od kon
kretnej rzeczywistości, w której żyje i działa człowiek w ogólności,
i wierny w szczególności, gdyby norm a praw na nie odnosiła się do
człowieka, dla którego została ona ustanowiona. Już na podstawie te
go bardzo ogólnego spojrzenia, dodaje Papież, dobrze rozumiemy, jak
istotna jest praca sędziów Roty26.

5. Partycypacja w ewolucji norm
Kodeks Prawa Kanonicznego, narzędzie nieodzowne dla zabezpie
czenia ładu w osobowo-społecznym wymiarze bytowania i działania
Kościoła, prom ulgowany przez Jana Pawła II, byl między innymi owo

25 Ryzyko to pow inno być przezw yciężone poprzez gruntow ne studium bądź rzeczywiste
go znaczenia norm y kanonicznej bądź wszystkich konkretnych okoliczności określających
dany przypadek, przy zachow aniu św iadom ości, że stuży się jedynie Bogu, Kościołowi i d u 
szom , bez ulegania m entalności perm isyw nej, k tó ra nie liczy się w dostateczny sposób z wy
m ogam i m atżeństw a-sakram entu, od których nie m ożna odstąpić. G iovanni Paolo II, II vo
stro lavoro è giudiziario, m a la vostra m issione è fondam entalm ente evangelica, ecclesiale e sa
cerdotale (30. 0 1 .1 9 86), 5.
26 Giovanni Paolo II, A d Officiali ed A w o cati dei T ribunale della R ota R om ana (23. 01.
1992), 4.

cem bogatego doświadczenia, zebranego przez Trybunał Roty Rzym
skiej w okresie poprzedzającym prom ulgację zbioru27. Traktując na te
m at wkładu audytorów rotalnych we wspom niane dzieło kodyfikacji,
Papież stwierdza wprost: „Szczególnie w fazie przejściowej miedzy sta
rym a nowym prawem kanonicznym orzecznictwo Roty odegrało decy
dującą rolę w przyjęciu i przełożeniu na język wyroków - stanowiących
oczywiście prawo jedynie dla stron i osób, wobec których były orzeka
ne - najważniejszych postanow ień Soboru Watykańskiego II, w tym
przede wszystkim tego, co dotyczy m ałżeństwa chrześcijańskiego
(iGaudium et spes, 47-52)”28.
Wejście w życie Kodeksu Prawa Kanonicznego nie zamyka procesu
legislacyjnego. Przeciwnie, otw iera drogę dla dalszych gruntownych
badań, uściśleń i propozycji ustaw, których celem będzie jeszcze lepsza
ochrona dobra wspólnego i bardziej skuteczna pom oc w osiągnięciu
zbawienia.
W tej pracy jest też m iejsce dla audytorów R oty Rzymskiej. M ogą
oni, jak w przeszłości, wnieść wiele cennego m ateriału dla nowego
ustawodawstwa29. M iędzy innymi sam autor Kodeksu z 1983 roku
przedstaw ia pew ne oczekiwania w tym względzie, adresując je bez
pośrednio do członków tegoż kolegium . Z aznaczając na w stępie, że
nowy K odeks nadal form ę praw ną wielu ustaleniom z zakresu prawa
naturalnego, zwłaszcza w dziedzinie zgody m ałżeńskiej, dostarczo
nym przez orzecznictwo Roty Rzymskiej, stwierdza: „Pozostają jed 
nak jeszcze kanony o wielkim znaczeniu dla praw a m ałżeńskiego,
27 N a znaczny w ktad Roty w dzieło nowej kodyfikacji praw a kanonicznego wskazywał już
Paweł V I. W przem ów ieniu d o Roty Rzymskiej z dnia 12 lutego 1968 roku mówił m.in.: „B o
gate i ró żn o ro d n e dośw iadczenie, zeb ran e w ciągu ostatnich lat przez Trybunał pozw ala wam
dziś, p o d o bnie jak w przeszłości, w nieść wiele cennego m ateriału dla nowego ustaw odaw 
stwa. Dzięki nau ce zaw artej w waszych orzeczeniach m ożna będzie nie tylko w sposób p ro st
szy i przy pom ocy precyzyjniejszych term inów określić, co jest oczywiste, to, co odnosi się do
struk tury i przebiegu procesu kanonicznego oraz podstaw m ałżeństw a, ale także sam e zasa
dy i podstaw ow e założenia praw a kanonicznego. W ten sposób do now ego K odeksu przenik
ną pom yślne rezultaty niedaw nych prac nad praw em cywilnym poszczególnych krajów, jak
rów nież d an e uzyskane przez nauki m edyczne i psychiatrię. G łęboki hum anitaryzm , który in
spiruje w ydaw ane przez was wyroki, przyczyni się do rozjaśnienia tajem nicy współczesnego
człowieka i chrześcijanina, to jest tego, do którego będzie adresow any odnow iony Kodeks,
tego, k tó rem u nowe praw odaw stw o będzie m usiało w skazać w yraźną drogę i udzielić sku
tecznej pom ocy w śm iałym podjęciu życia w edług zasad E w angelii i w łasnego pow ołania
w K ościele C hrystusow ym ”. AAS 60 (1968), s. 205-206.
28 Ja n Paw eł II, Przem ów ienie do członków T rybunału Roty Rzymskiej (2 6 .0 2 .1 9 8 3 ), 4.
“ Tamże, 1.

k tó re z konieczności zostały sform ułow ane w sposób ogólnikowy
i któ re oczekują dalszego uściślenia, w co znaczny wkład mogłoby
wnieść przede wszystkim kwalifikowane orzecznictwo Roty. Myślę tu
na przykład o określeniu poważnego braku używania rozum u,
0 istotnych obowiązkach m ałżeńskich, jak również o sprecyzowaniu
kanonu 1098 KPK, dotyczącego zagadnienia podstępu. Te ważne
uściślenia, dodaje Jan Paweł II, które powinny stać się drogow ska
zem i przew odnikiem dla wszystkich trybunałów Kościołów partyku
larnych, m uszą być owocem dojrzałych i głębokich badań, jasnego
1 bezstronnego osądu, dokonanego w świetle trwałych zasad teologii
katolickiej, oraz nowego prawodawstwa kanonicznego, inspirow ane
go przez Sobór W atykański II”30.

Zakończenie
Powszechnie znana jest żarliwość i wytrwałość Kościoła w podtrzy
mywaniu, obronie i popieraniu świętości, godności i nierozerwalności
związku małżeńskiego, częstokroć zagrożonych i niszczonych przez
kultury i prawa, które niekiedy odchodzą od tych transcendentnych
wartości, głęboko zakorzenionych w naturze ludzkiej, tworzących pod
stawową tkankę instytucji małżeństwa. Kościół wypełniał i wypełnia
nadal to zadanie poprzez swoje stałe M agisterium , poprzez swoje p ra
wa i - w szczególny sposób - poprzez sprawowanie swej władzy sądow
niczej, która w sprawach małżeńskich nie m oże oddalić się od tych
wartości, ponieważ stanowią one nieodzowny punkt odniesienia i nie
zawodne kryterium oceny.
W tej powszechnej trosce Kościoła o „dziś i ju tro ” m ałżeństw a
i rodziny posiada rów nież swój udział apostolski Trybunał Roty
Rzymskiej. Z godnie z przem ów ieniam i Jan a Pawła II, adresowanym i
do członków tegoż Trybunału, audytorzy rotalni, obok poszukiwania
obiektywnej prawdy co do stanu osób w konkretnym przypadku, win
ni zarazem spełniać rozliczne istotne zadania o charakterze ogólno-eklezjalnym. Pośród nich należy wymienić następujące: przybliżenie
zamysłu Boga w zględem m ałżeństw a i rodziny, ochrona praw w ier
nych i troska o dobro w spólne rodzaju ludzkiego, strzeżenie jedności

* Jan Paweł II, Przem ów ienie do Roty Rzymskiej (26. 01.1984), 7.

jurysprudencji, interp retacja przepisów praw a, partycypacja w ewo
lucji norm kościelnych.
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H a u te u r fixe so n a tte n tio n s u r d es ch a rg e s d e la R o te R o m a in e en face d e la ré a lité
d u m a ria g e , c ’e s t-à -d ire sur: l’a p p ro x im a tio n d u p r o je t d e D ie u à l’é g a rd d u m a ria g e e t
d e la fam ille, la p ro te c tio n d es d ro its d e s fid è le s e t la so llic itu d e d u b ien c o m m u n , la
g a rd e d e l’u n ité d e la ju ris p ru d e n c e , l ’in te r p ré ta tio n d e s lois, la p a rtic ip a tio n à l’év o lu 
tio n d e s n o rm e s.

