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Nr 23/2022/A/KNC-K 
 

 

R E G U L A M I N 
SA ̨DU DIECEZJI OPOLSKIEJ 

 

 

Art. 1. Organizację Sądu Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu, zwanego dalej Sądem, oraz 
szczegółowe prowadzenie spraw w Sądzie określa Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. (KPK) 
z późniejszymi zmianami (szczególnie listem apostolskim „Mitis Iudex Dominus Iesus”  
z 2015 r.), instrukcja procesowa „Dignitas connubii” z 2005 r. (DC), „Wytyczne pastoralne do 
adhortacji Amoris laetitia” z 2018 r., inne dokumenty wydane przez kompetentną władzę ko-
ścielną w zakresie spraw prawa małżeńskiego materialnego i procesowego oraz prawa karnego 
materialnego i procesowego, a także powstały na ich fundamencie niniejszy „Regulamin Sądu 
Diecezji Opolskiej”, zwany dalej Regulaminem, będący wewnętrznym dokumentem Sądu. 

 

 

Rozdział I 
ORGANIZACJA SA ̨DU 

 

Przedmiot, postępowanie i właściwość Sądu 
Art. 2. Sąd stanowi trybunał pierwszej instancji dla spraw sądowych, do których posiada kom-
petencje zgodnie z prawem własnym Kościoła rzymskokatolickiego.  
Art. 3. Drugą instancją dla spraw procesowych prowadzonych przez Sąd jest Sąd Metropoli-
talny w Katowicach albo Trybunał Roty Rzymskiej. 

Art. 4. Przedmiotem postępowania sądowego jest dochodzenie lub obrona uprawnień osób fi-
zycznych i prawnych, stwierdzenie faktów prawnych w stosunku do tych, którzy podlegają Są-
dowi ze względu na właściwość trybunału, bądź do tych, wobec których właściwość Sądu zo-
stała udzielona przez kompetentną władzę zgodnie z przepisami prawa.  

Art. 5. Szczególne zadania Sądu to rozpatrywanie spraw dotyczących badania ważności mał-
żeństwa, prowadzenie postępowania zmierzającego do uzyskania dyspensy papieskiej od mał-
żeństwa zawartego a niedopełnionego, a także wszelkich innych procedur prawnych i sądo-
wych, w tym prawnokarnych, zleconych przez Biskupa Opolskiego, zwanego dalej Biskupem. 
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Pracownicy Sądu  
Art. 6. Na czele Sądu stoi oficjał ze zwyczajną zastępczą władzą sądzenia, który w relacji do 
Biskupa jest jego wikariuszem sądowym. Może on być wspierany przez pomocniczych wika-
riuszy sądowych, czyli wiceoficjałów. W skład Sądu wchodzą ponadto: sędziowie, audytorzy, 
obrońcy węzła, rzecznicy sprawiedliwości i notariusze sądowi. 

Art. 7. Zaleca się, by wszyscy pracownicy Sądu, będący duchownymi, oprócz właściwych im 
funkcji procesowych, wypełniali także funkcje duszpasterskie w stosunku do wiernych, którym 
pomagają uregulować sprawy sumienia, działając w duchu prawdy, sprawiedliwości i norm 
prawa kościelnego.  

 

Wikariusz sądowy, czyli oficjał  
Art. 8. Wikariusza sądowego mianuje Biskup, który jest Moderatorem Sądu. Kadencja wika-
riusza sądowego trwa pięć lat i może być przedłużana na kolejne pięciolecia. Wikariusz sądowy 
ma obowiązek złożyć wyznanie wiary i przysięgę wierności wobec Biskupa albo jego delegata.  

Art. 9. Poza zadaniami wynikającymi z prawa powszechnego, wikariusz sądowy w ścisłej za-
leżności od Biskupa, kieruje działalnością Sądu, troszcząc się o jego sprawne i skuteczne funk-
cjonowanie.  

Art. 10. Do szczególnych zadań oficjała należy: 

1° przyjmowanie spraw do procesu w Sądzie; 

2° ustanawianie turnusów sędziowskich zgodnie z kan. 1425 § 3 KPK, konstytuując je z nomi-
nowanych sędziów; 

3° przewodniczenie, jeżeli to możliwe, kolegiom sędziowskim, a w innym wypadku mianowa-
nie przewodniczącego kolegium sędziowskiego dla konkretnej sprawy; 

4° dbałość o intelektualną formację prawną pracowników Sądu;  

5° czuwanie nad poprawnym wypełnianiem zadań powierzonych pracownikom Sądu; 

6° rozliczanie pracowników Sądu z przepisów prawa pracy, takich jak przestrzeganie i odpo-
wiednie wykorzystywanie czasu pracy czy udzielanie urlopów wypoczynkowych i bezpłatnych 
itp.; 

7° troska o działanie Sądu według zaleceń Biskupa;  

8° przygotowanie do końca stycznia każdego roku dla Stolicy Apostolskiej i Biskupa sprawoz-
dania z działalności Sądu za miniony rok kalendarzowy; 

9° proponowanie Biskupowi odpowiednich kandydatów, wywodzących się spośród ducho-
wieństwa diecezjalnego i zdatnych do pracy w Sądzie, na studia prawa kanonicznego; 

10° przedstawianie Biskupowi kandydatur osób posiadających odpowiednie walory moralne  
i wymagane prawem kwalifikacje do pracy w Sądzie. 

 

Pomocniczy wikariusz sądowy, czyli wiceoficjał  
Art. 11. Pomocniczego wikariusza sądowego (wiceoficjała) mianuje Biskup na wniosek wika-
riusza sądowego. Kadencja wiceoficjała trwa pięć lat i może być przedłużana na kolejne pięcio-
lecia. 
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Art. 12. Wiceoficjał współpracuje z oficjałem w organizacji pracy Sądu i prowadzeniu spraw 
sądowych, a w razie potrzeby przewodniczy kolegiom sędziowskim.  

Art. 13. Wiceoficjał zastępuje oficjała w przypadku jego nieobecności lub przeszkody w dzia-
łaniu. 

 

Sędzia 

Art. 14. Sędziego mianuje Biskup. Kadencja sędziego trwa pięć lat i może być przedłużana na 
kolejne pięciolecia.  

Art. 15. Sędzia winien starannie wypełniać swoje funkcje procesowe w sprawach, w których 
bierze udział. Przewodniczący kolegium zatroszczy się zwłaszcza o czas trwania procesu, który 
w przypadku procesu małżeńskiego postulowany jest na jeden rok od dnia wydania dekretu 
przyjęcia skargi powodowej. Faktycznym momentem rozpoczęcia procesu, od którego należy 
liczyć jego bieg, jest dzień zaksięgowania na podanym przez Sąd koncie uiszczonej przez stronę 
powodową taksy procesowej, o której mowa w art. 85. Regulaminu. 

Art. 16. Aby sprawiedliwość nie doznała uszczerbku wskutek zbytniego pośpiechu w załatwia-
niu spraw sądowych, ustala się, że w przypadku zaistnienia obiektywnych przeszkód, które nie 
pozwalają zachować pożądanego okresu, akceptowalnym czasem trwania procesu małżeń-
skiego w Sądzie są dwa lata od wskazanego wyżej momentu. W przypadku przekroczenia tego 
okresu, przewodniczący kolegium jest każdorazowo zobowiązany w terminie 10. dni użytecz-
nych od pojawienia się zwłoki do przedłożenia oficjałowi jej przyczyn, aby ten mógł zaradzić 
zbytniemu przeciąganiu się spraw, załatwianych w Sądzie, przy czym pierwszy raz z zachowa-
niem wyżej wskazanego terminu informuje on oficjała, gdy sprawa trwa już 18 miesięcy. 

Art. 17. Sędzia nie jest winnym zwłoki, jeśli powstała ona na skutek opieszałości stron bądź ich 
świadków, adwokatów czy pełnomocników. 

Art. 18. Obowiązkiem sędziego przewodniczącego jest dyscyplinowanie pozostałych członków 
kolegium w terminowym sporządzaniu wot sędziowskich do wyroków. Wotum powinno być 
sporządzone do miesiąca od dnia otrzymania akt sprawy. Przewodniczący kolegium winien 
odebrać akta sędziemu, który bez poważnej przyczyny przetrzymuje je ponad ten termin  
i wnieść do oficjała wniosek o zmianę kolegium sędziowskiego albo, uznając usprawiedliwienie 
zwłoki, wskazać nowy nieprzekraczalny termin, nie dłuższy niż pierwotny, na sporządzenie 
wotum. 

 

Audytor 

Art. 19. Biskup może zatwierdzić do sprawowania funkcji audytora duchownych lub świec-
kich, spełniających wymagania przepisane przez prawo. 

Art. 20. Przewodniczący kolegium sędziowskiego może wyznaczyć audytora dla przeprowa-
dzenia instrukcji sprawy, dobierając go spośród sędziów trybunału albo z osób zatwierdzonych 
przez Biskupa do tej funkcji. Do audytora należy, zgodnie z poleceniem tegoż przewodniczą-
cego, jedynie zebranie środków dowodowych i przekazanie ich sędziemu. Jeżeli podczas wyko-
nywania tego zadania wyłoni się jakaś kwestia, może on zdecydować które dowody i w jaki 
sposób powinny być zebrane, o ile nie zabrania tego zlecenie sędziego. Ze słusznej przyczyny, 
w każdym stadium procesu audytor może zostać zwolniony przez tego, kto go wyznaczył. 
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Obrońca węzła małżeńskiego 

Art. 21. Obrońcę węzła małżeńskiego mianuje Biskup. 

Art. 22. Obrońca węzła sporządza swoje animadversiones w przeciągu miesiąca od otrzymania 
akt sprawy. 

Art. 23. W wyjątkowych przypadkach na wniosek obrońcy węzła, przedłożony oficjałowi,  
z podaniem przyczyn niedotrzymania terminu, o którym mowa w art. 22., czas na sporządzenie 
uwag procesowych może być przedłużony, jednak nie dłużej niż o miesiąc. Po przekroczeniu 
tego terminu oficjał zbada powody opóźnienia, zaczynając od wyjaśnień obrońcy, i podejmie 
działania, aby jak najszybciej załatwiono sprawę. Na złożenie wyjaśnień obrońca węzła ma 10 
dni użytecznych od dnia wystąpienia zwłoki. 

 

Rzecznik sprawiedliwości 
Art. 24. Rzecznika sprawiedliwości mianuje Biskup. 

Art. 25. Do zadań rzecznika sprawiedliwości należy zaskarżenie nieważności małżeństwa  
w myśl kan. 1674 § 1, n. 2 KPK, ochrona praw procesowych i działanie zgodnie z naturą swego 
urzędu w myśl kan. 1721 § 1 KPK w sprawach karnych i tam, gdzie zagrożone jest dobro pu-
bliczne. 

 

Notariusz i Notariat Sądu 

Art. 26. Notariusza sądowego mianuje Biskup. 

Art. 27. Do zadań notariusza należy przede wszystkim uwiarygodnianie własnym podpisem 
protokołów przesłuchań i innych dokumentów wystawianych przez Sąd na polecenie oficjała, 
sędziego, Notariatu Sądu lub odpowiedzialnego za procedowanie sprawy, a także potwierdza-
nie za zgodność kopii dokumentów z ich oryginałami. 

Art. 28. Notariat Sądu zajmuje się: 

1° koordynowaniem działalności Sądu pod kierownictwem oficjała; 

2° informowaniem stron o przebiegu procesu oraz udzielaniem instrukcji odnośnie do formal-
nego aspektu prowadzenia spraw sądowych; 

3° prowadzeniem korespondencji; 

4° prowadzeniem archiwum; 

5° udostępnianiem, po konsultacji z oficjałem, akt znajdujących się w archiwum oraz wydawa-
niem certyfikatów i kopii dokumentów. 

 

Biegły 

Art. 29. Przewodniczący kolegium mianuje biegłego w sprawie, wybierając go z listy biegłych, 
zatwierdzonych przez Biskupa. Koszty honorarium biegłego pokrywa strona powodowa,  
a w przypadku skargi wzajemnej, także strona pozwana. W przypadku rekwizycji biegłego  
i koszty jego pracy wskazuje trybunał rekwizycji. 
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Art. 30. Specjalista ubiegający się o wpisanie do listy biegłych sądowych jest zobowiązany: 

1° przedstawić zaświadczenie o posiadanym wykształceniu; 

2° przedstawić zaświadczenia o innych kwalifikacjach do podejmowania zadań biegłego w są-
dzie kościelnym (certyfikaty ukończonych kursów, szkoleń; udział w konferencjach nauko-
wych itp.); 

3° po otrzymaniu nominacji złożyć przysięgę o wiernym wypełnieniu swego zadania. 

Art. 31. Jeśli sędzia wyznaczy biegłego z urzędu, to poinformuje o tym zainteresowaną stronę 
lub strony, jednocześnie wskazując opłatę za honorarium biegłego. Po zaksięgowaniu honora-
rium i odbiorze akt przez biegłego, do stron wysyłane jest pismo o konieczności telefonicznego 
skontaktowania się z nim w ciągu 10. dni użytecznych od otrzymania ww. pisma, celem umó-
wienia terminu badania. Po upłynięciu tego terminu i niezgłoszeniu się na badanie strony lub 
stron biegły sporządza opinię na podstawie samych tylko akt sprawy. Biegły jest zobowiązany 
bezpiecznie zwrócić akta ze sporządzoną opinią w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od ich 
otrzymania. W nieuzasadnionym przypadku niedotrzymania tego terminu biegły nie otrzy-
muje honorarium, sporządzenie zaś opinii zostanie powierzone innemu biegłemu. 

Art. 32. Biegły, który działał na prywatne zlecenie strony procesowej, nie może w tej samej 
sprawie działać jako biegły z urzędu. 

 

Adwokat i kwalifikowany pełnomocnik procesowy 

Art. 33. Adwokata i kwalifikowanego pełnomocnika procesowego aprobuje Biskup bądź inny 
kompetentny Ordynariusz, według przepisów kan. 1483 KPK i art. 105 § 1 DC. Osoba pełniąca 
w procesie równocześnie funkcję adwokata i kwalifikowanego pełnomocnika procesowego 
nosi nazwę „patrona”. Zadania adwokata i kwalifikowanego pełnomocnika procesowego okre-
śla prawo powszechne i zarządzenia Konferencji Episkopatu Polski. Udział adwokata lub kwa-
lifikowanego pełnomocnika procesowego w sprawie jest fakultatywny. 

Art. 34. Adwokat lub kwalifikowany pełnomocnik procesowy, który chce być wpisany na listę 
Sądu, a także ten, który zwraca się z prośbą o ustanowienie ad casum, jest zobowiązany do 
przedstawienia: 

1° prośby do Biskupa bądź kompetentnego Ordynariusza o zatwierdzenie; 

2° poświadczonej urzędowo kopii dokumentu posiadanego wykształcenia, niezbędnego do wy-
konywania urzędu; 

3° w przypadku adwokatów ad casum poświadczonego urzędowo zlecenia strony. 

Art. 35. Adwokaci lub kwalifikowani pełnomocnicy procesowi, wpisani na listę Sądu, samo-
dzielnie ustalają wysokość honorarium za swoją pracę. Nie może ono jednak być wyższe niż 
taksa procesowa netto Sądu w danej sprawie, określona w załączniku nr 3 Regulaminu. 

 

Zwyczajny pełnomocnik procesowy 

Art. 36. Funkcję zwyczajnego pełnomocnika procesowego, który w szczególnych sytuacjach, 
gdy strona ma utrudniony kontakt z Sądem, może na pisemne zlecenie, przyjęte przez prze-
wodniczącego kolegium, pełnić osoba wskazana przez stronę. Pełnomocnik zwyczajny nie 
może brać udziału w przesłuchaniach. Nie ma on także dostępu do akt sprawy. 

 



 6 

Rozdział II 
PROWADZENIE SPRAW SA ̨DOWYCH 

 

Wprowadzenie sprawy 
Art. 37. Wierni, którzy tego oczekują, mogą uzyskać w Notariacie informacje o zasadach wnie-
sienia skargi powodowej i prowadzenia procesu. 

Art. 38. Pouczenie udzielane w Notariacie Sądu na prośbę strony dotyczy także sugestii uzu-
pełnienia skargi powodowej ze względu na braki formalne. 

Art. 39. Poza wymogami ogólnymi, wynikającymi z prawa powszechnego, do skargi powodo-
wej, której schemat stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, należy dołączyć: 

1° świadectwo ślubu sakramentalnego; 

2° listę świadków, opracowaną wg wskazań załącznika nr 2 do Regulaminu, z pełnymi adresami 
zamieszkania i numerami telefonów kontaktowych, ewentualnymi adresami poczty elektro-
nicznej oraz wskazaniem ich przynależności do diecezji i parafii; 

3° uwierzytelnioną kopię sentencji rozwodu cywilnego, jeśli taki nastąpił, oraz protokół z roz-
prawy i uzasadnienie wyroku, o ile zostało sporządzone. 

 

Świadkowie 

Art. 40. Świadek może być wezwany do złożenia zeznań na wniosek stron procesowych bądź  
z urzędu przez przewodniczącego kolegium sędziowskiego. Stawiennictwo świadka wezwa-
nego przez Sąd jest obowiązkiem moralnym. 

Art. 41. Wezwanie świadka w sprawie następuje poprzez tradycyjne pismo bądź w formie te-
lefonicznej czy elektronicznej ze wskazaniem miejsca przesłuchania, którym w sytuacjach zwy-
czajnych jest siedziba Sądu. Wezwanie zawiera także termin i godzinę przesłuchania oraz wy-
magane od świadka dokumenty, potwierdzające jego tożsamość. Na wezwaniu widnieje po-
nadto kontakt telefoniczny do Notariatu bądź audytora, z którym świadek ustala inny termin  
przesłuchania, jeśli z obiektywnych przyczyn nie może stawić się we wskazanym przez Sąd. 
Wezwanie na ponowne przesłuchanie świadka, który nie usprawiedliwił swojego niestawien-
nictwa podlega opłacie, o której mowa w załączniku nr 3 Regulaminu. 

Art. 42. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na przesłuchanie prawidłowo wezwanego 
świadka skutkuje pominięciem jego zeznań w sprawie. Inną przyczyną pominięcia może być 
ta, o której mowa w art. 91. Regulaminu. 

Art. 43. Z uzasadnionych powodów, takich jak podeszły wiek czy zły stan zdrowia, świadek 
może być przesłuchany także poza siedzibą Sądu. Jeśli przesłuchanie odbywa się w jego miejscu 
zamieszkania, audytorem może zostać zamianowany proboszcz parafii zamieszkania świadka. 

Art. 44. Jeśli świadek znajduje się w innym miejscu niż miejsce jego zamieszkania, np. w szpi-
talu, bądź strona czy sam świadek chce być przesłuchany w miejscu swojego zamieszkania 
przez audytora Sądu, to w takim przypadku strona ponosi koszty dodatkowe, o których mowa 
w art. 86. n. 2. Regulaminu. Ich wysokość określona jest w załączniku nr 3 do Regulaminu. 
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Dowody z dokumentów 
Art. 45. Każdy dokument, który ma być złożony w Sądzie, musi być oryginałem albo urzędowo 
poświadczoną kopią. 

Art. 46. Pisma stron i inne dokumenty zawierające wolę, relację bądź stanowisko osób w jaki-
kolwiek sposób związanych ze sprawą, które mają być złożone w Sądzie, powinny być sporzą-
dzone w formie wydruku komputerowego jednostronnego, z zachowaniem min. 2,5 cm mar-
ginesu po lewej stronie, a także w każdym przypadku opatrzone numerem sprawy, miejscem  
i datą sporządzenia oraz własnoręcznym podpisem tego, którego myśl wyrażają. Dokumenty 
tego rodzaju, które nie spełniają wskazanych wyżej kryteriów, nie będą przez Sąd przyjmo-
wane. 

 

Powiadomienie o aktach sądowych 
Art. 47. Każde powiadomienie stron o czynnościach procesowych dokonuje się zasadniczo 
w formie pisemnej. 

Art. 48. Terminy procesowe biegną od dnia powiadomienia stron. 

Art. 49. Stronę, która odmawia przyjęcia zawiadomienia, uważa się za wezwaną w myśl kan. 
1510 KPK. 

Art. 50. Niemożność ustalenia adresu strony pozwanej zostaje potwierdzona stosownym de-
kretem. 

Art. 51. Brak reakcji strony pozwanej na prawidłowe wezwanie zostaje zakończone wydaniem 
dekretu o jej nieobecności w procesie, a proces toczy się dalej z jej wyłączeniem. 

 

Zasady postępowania procesowego 
Art. 52. W postępowaniu procesowym Sąd kieruje się przepisami prawa powszechnego. Ewen-
tualne luki prawne są uzupełniane w myśl kan. 19 KPK. 

Art. 53. Zawiązanie sporu następuje zgodnie z przepisami kan. 1675 i 1676 KPK oraz art. 126 
§ 3 DC. Pytania i ewentualne wątpliwości rozstrzyga swoim dekretem przewodniczący kole-
gium sędziowskiego. 

Art. 54. Jeśli w przesłuchaniach uczestniczą obrońca węzła lub pełnomocnik strony, mogą oni 
zwracać się z pytaniami do stron i świadków za pośrednictwem sędziego, przedstawiając mu 
pytania w formie pisemnej lub ustnej; jeśli przedstawiono pytanie w formie ustnej, należy je 
zapisać w protokole przesłuchania. 

Art. 55. W razie ewentualnych pytań do biegłych należy ściśle przestrzegać zakresu dziedziny, 
w której są oni kompetentni, a biegli powinni tak formułować odpowiedzi, aby nie miały one 
charakteru rozstrzygnięcia quasi wyrokowego. 

Art. 56. Sędzia, który prosi inny trybunał o dokonanie przesłuchania stron i świadków, może, 
jeśli uzna to za słuszne, dołączyć skargę powodową i inne dokumenty, które mogą być uży-
teczne dla przeprowadzenia przesłuchania. 

Art. 57. W przypadku dokumentu zredagowanego w języku innym niż polski wymagany jest 
jego tekst oryginalny oraz autoryzowane tłumaczenie przysięgłe. 
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Zadania zlecane przez Sąd proboszczom i z nimi zrównanym 

Art. 58. Sąd może zlecić proboszczowi wykonanie określonych czynności procesowych lub in-
nych aktów prawnych, które ma on wykonać we wskazanym terminie, w poczuciu odpowie-
dzialności, zgodnie z prawdą i sumieniem. 

Art. 59. Wśród zadań zlecanych proboszczowi szczególne znaczenie posiadają: 

1° przesłuchanie świadków pod przysięgą; 

2° sporządzanie relacji o okolicznościach zawarcia związku małżeńskiego; 

3° przedstawianie świadectwa kwalifikacyjnego oceniającego wiarygodność osób biorących 
udział w procesie sądowym; 

4° przesłanie Sądowi kopii protokołu kanonicznego badania narzeczonych wraz z załączni-
kami z poświadczeniem ich zgodności z oryginałem; 

5° wpis do ksiąg metrykalnych (małżeństw i ochrzczonych) adnotacji o stanie wolnym osoby, 
której nieważność małżeństwa została orzeczona. 

Na wykonanie każdego z ww. zadań proboszcz ma nie więcej niż 30 dni, liczonych od dnia 
otrzymania pisma z Sądu. 

Art. 60. W przypadku bezzasadnej zwłoki w wypełnianiu zadań zlecanych proboszczowi ofi-
cjał kieruje do niego ponaglenie. Gdy sprawa pozostaje bez odpowiedzi przez 30 dni, ponagle-
nie do proboszcza kieruje Biskup. Nieusprawiedliwiony brak reakcji proboszcza w ciągu kolej-
nych 30. dni na ponaglenie Biskupa powoduje wniesienie z urzędu skargi przeciw probosz-
czowi do Biskupa o zawinione zaniedbanie, polegające na bezprawnym pomijaniu aktu władzy 
kościelnej ze szkodą dla stron postępowania sądowego i wniosek o ukaranie sprawiedliwą karą 
w myśl kan. 1389 § 2 KPK. 

Art. 61. Sprawiedliwą karą dla proboszcza niewykonującego w terminie zadań zleconych przez 
Sąd może być upomnienie kanoniczne z wpisem do akt osobowych lub grzywna. W przypadku 
recydywy kary mogą być stopniowane aż do pozbawienia urzędu włącznie. 

 

Publikacja akt 

Art. 62. Dekret ogłoszenia akt (tzw. publikacji akt) podpisuje przewodniczący kolegium sę-
dziowskiego lub ponens. Przewodniczący określa także termin, w którym strony mogą złożyć 
ewentualne zastrzeżenia do treści zawartej w aktach sprawy po zapoznaniu się z nimi oraz zgło-
sić dodatkowe dowody. Akta procesowe przedkłada się stronom w siedzibie Sądu tak, by mogły 
zapoznać się z nimi osobiście albo przez kwalifikowanych pełnomocników procesowych lub 
adwokatów. Publikacji nie podlegają świadectwa kwalifikacyjne stron i świadków oraz inne 
dokumenty, z których upublicznienia, wedle uznania przewodniczącego, mógłby ktoś odnieść 
niezasłużoną szkodę. 

Art. 63. Strony nie mogą otrzymać kopii akt. Surowo zabronione jest też utrwalanie ich samo-
wolnie na nośnikach elektronicznych czy fotograficznych. Szczegółowe informacje o warun-
kach dostępu do akt procesowych znajdują się na druku zobowiązania, z którym strony bądź 
ich kwalifikowani pełnomocnicy procesowi lub adwokaci zapoznają się, zanim zostaną dopusz-
czeni do dokumentacji procesu. Przyjęcie zobowiązania ci, którzy mu podlegają, poświadczają 
własnoręcznym podpisem złożonym pod jego treścią. 

Art. 64. Przewodniczący kolegium sędziowskiego może zadecydować o nieudostępnieniu ja-
kiegoś aktu ze względu na poważne niebezpieczeństwo, które mogłoby powstać z powodu jego 
ujawnienia. 
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Art. 65. Zakaz dostępu do aktu objętego tajemnicą dotyczy samych stron procesowych; nie do-
tyczy natomiast adwokatów obu stron, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawo-
dowej również w odniesieniu do strony. 

 

Zamknięcie postępowania dowodowego 

Art. 66. Jeśli po zapoznaniu się z aktami sprawy jedna ze stron albo obydwie z nich postulują 
uzupełnienie dowodów w myśl kan. 1598 § 2 KPK, to powinny wnieść pisemny wniosek do 
przewodniczącego kolegium sędziowskiego w terminie 10. Dni po zapoznaniu się z aktami. 
Przewodniczący kolegium po rozpatrzeniu tego wniosku przekazuje swoją decyzję stronom 
wraz z uzasadnieniem jego przyjęcia bądź odrzucenia. Prośba pozbawiona motywów prawnych 
nie może być przyjęta. 

Art. 67. Po uzupełnieniu dowodów w myśl kan. 1598 § 2 albo kan. 1600 KPK oraz po ostatecz-
nej prezentacji obron i uwag przewodniczący kolegium sędziowskiego dekretem zarządza za-
mkniecie sprawy. 

Art. 68. Notariat Sądu zobowiązany jest do przekazania sędziom akt sprawy, a także do powia-
domienia ich o terminie dyskusji sędziowskiej, wyznaczonej przez przewodniczącego kole-
gium. 

 

Wyrok i apelacja 

Art. 69. Wyrok i każdy dekret mający charakter definitywny muszą być umotywowane w swej 
części prawnej i faktycznej zgodnie z zasadami prawa i sprawiedliwości, a także sformułowane 
z zachowaniem zasad argumentacyjnych oraz wyrażone językiem prawa. 

Art. 70. Publikacja wyroku następuje zgodnie z kan. 1615 KPK. O możliwości ewentualnej 
apelacji notariusz powiadamia strony osobiście w siedzibie Sądu lub listownie. 

Art. 71. Klauzula zabraniająca, dołączana do wyroku wydawanego w pierwszej instancji, 
winna być zgodna ze wskazaniami art. 251 DC. 

Art. 72. Nieważność wyroku może zostać zaskarżona wobec sędziego, który go wydał albo 
wraz z apelacją do Sądu wyższej instancji, z przedstawieniem racji tego zaskarżenia. 

Art. 73. Jeśli strona uważa, że została pokrzywdzona wydanym wyrokiem, może wnieść apela-
cję do trybunału wyższej instancji w myśl kan. 1628-1638 oraz 1680 § 1 KPK za pośrednictwem 
Sądu. 

Art. 74. W przypadku nieudowodnienia nieważności małżeństwa i braku apelacji od wyroku, 
akta sprawy odkładane są do archiwum Sądu. 

Art. 75. W przypadku udowodnienia nieważności małżeństwa i braku apelacji od wyroku  
w przewidzianym prawem terminie, oficjał wydaje dekret wykonawczy do tegoż wyroku. 

 

Adnotacje o nieważności małżeństwa 

Art. 76. Na mocy specjalnego uprawnienia, udzielonego przez Biskupa, wikariusz sądowy za-
wiadamia proboszcza parafii chrztu stron i proboszcza parafii zawarcia małżeństwa o wyroku 
sądowym, stwierdzającym nieważność małżeństwa, zobowiązując ich do odnotowania tego 
faktu we wskazanym terminie w księdze ochrzczonych i małżeństw, z uwzględnieniem 
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wszystkich zakazów i zastrzeżeń zawartych w treści wyroku lub wydanych przez Ordynariusza 
miejsca. 

Art. 77. O dokonaniu adnotacji, o których mowa w art. 76., należy niezwłocznie pisemnie po-
wiadomić Sąd. 

Art. 78. Gdy zawiadomienie o wyroku sądowym stwierdzającym nieważność małżeństwa do-
tyczy ochrzczonych lub zaślubionych poza diecezją opolską, oficjał, zgodnie ze zwyczajem 
prawnym obowiązującym na terytorium podległym Konferencji Episkopatu Polski, powiada-
mia o tym wyroku trybunał miejsca, w którym małżeństwo zostało zawarte. 

 

Zwalnianie z klauzul wyrokowych 
Art. 79. Sąd na specjalne zlecenie Biskupa prowadzi instrukcje spraw związanych ze zdjęciem 
zakazów zawartych w wyrokach sądowych. 

Art. 80. Kwestie zezwolenia na małżeństwo osób, w stosunku do których została w wyroku 
dołączona klauzula zabraniająca zawarcia małżeństwa, rozstrzygane są na mocy specjalnych 
uprawnień udzielonych przez Biskupa wikariuszowi sądowemu bądź pomocniczym wikariu-
szom sądowym. 

Art. 81. Prowadzeniem instrukcji spraw związanych ze zdjęciem zakazu zajmuje się sędzia, po-
siadający takie uprawnienia, wyznaczony przez oficjała. 

Art. 82. Sędzia, który posiada do tego specjalne prawo, powołując biegłego w przypadku, gdy 
chodzi o zdjęcie zakazu ponownego zawarcia małżeństwa z powodu impotencji lub niezdolno-
ści psychicznej, winien uzyskać odpowiedź na pytanie, czy dana strona jest aktualnie zdolna do 
zawarcia ważnego małżeństwa. 

 

Proces skrócony 
Art. 83. Jeśli przez obie strony małżeństwa albo przez jedną z nich za zgodą drugiej zgłoszone 
zostanie żądanie o uznanie, że nieważność ich małżeństwa wynika w sposób oczywisty z dowo-
dów, które są w stanie przedłożyć wraz ze skargą powodową, wówczas mogą̨ skierować tę pe-
tycję bezpośrednio do Biskupa w myśl kan. 1683 KPK. 

 

Koszty procesowe 

Art. 84. Koszty procesu ustala wikariusz sądowy, ale definitywnie zatwierdza je Biskup. Wyso-
kość aktualnych opłat sądowych określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

Art. 85. Strona powodowa jest zobowiązana do uiszczenia taksy procesowej, o której mowa  
w art. 15. Regulaminu, wskazanej przez oficjała, po zawiązaniu sporu. 

Art. 86. Dodatkowe możliwe koszty, ponoszone przez stronę postulującą wykonanie określo-
nych zleceń w związku z prowadzeniem sprawy w Sądzie, określone są w załączniku nr 3 do 
Regulaminu. 

Art. 87. Zgodnie z kan. 1649 § 1 n. 3 KPK strony, które wskutek trudnej sytuacji materialnej 
miałyby trudności w dochodzeniu swoich praw przed sądem kościelnym, składając skargę po-
wodową mogą prosić o zmniejszenie kosztów procesowych albo rozłożenie ich na raty,  
a w razie zupełnej niemożności poniesienia tych kosztów, o zwolnienie z nich. W przypadku 
rozłożenia płatności na raty termin procesu biegnie od zaksięgowania na koncie Sądu pierwszej 
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z nich. Gdyby strona została całkowicie zwolniona z kosztów sądowych, termin rozpoczęcia 
procesu liczy się od dnia wyrażenia na to zgody. 

Art. 88. Strona, składająca prośbę o zwolnienie z kosztów sądowych bądź zmniejszenie ich wy-
sokości, jest zobowiązana przedstawić zaświadczenie o aktualnych dochodach gospodarstwa 
domowego, w którym żyje. Niezależnie od tego Sąd podejmie własne postępowanie w celu 
oceny wiarygodności podanych informacji przez stronę występującą z prośbą o zmniejszenie 
kosztów procesowych bądź umorzenie ich w całości. 

Art. 89. Prośbę o rozłożenie taksy procesowej na raty, zwolnienie z niej w części bądź całości, 
rozpatruje oficjał. Decyzja oficjała jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia. 

 

Inne obowiązki stron procesowych 

Art. 90. Strona procesu ma obowiązek zawiadamiać Sąd o każdej zmianie swojego miejsca za-
mieszkania lub adresu do korespondencji. Pisma wysyłane przez Sąd na nieaktualny adres,  
o którego zmianie Sąd nie został poinformowany, będą̨ uznawane za doręczone. 

Art. 91. Strona ma obowiązek zawiadamiać Sąd o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub ad-
resu do korespondencji świadków, jakich zgłosiła do złożenia zeznań. Wezwanie na przesłu-
chanie zostanie wysłane jednorazowo na adres, jaki podała strona. W przypadku niestawien-
nictwa świadka na przesłuchanie z powodu braku przekazania przez stronę informacji o zmia-
nie jego danych adresowych, Sąd uzna jako wycofanie świadka z udziału w procesie. 

 

Umorzenie instancji przez Sąd 

Art. 92. W przypadku niereagowania strony powodowej na korespondencję z Sądu przez po-
nad trzy miesiące, Sąd zwraca się do strony pozwanej z pytaniem czy przejmie powództwo. Jeśli 
strona pozwana nie podejmie powództwa lub pozostanie bierna, Sąd ma prawo umorzyć́ in-
stancję, o czym pisemnie poinformuje strony. 

 

Urzędowanie Sądu 

Art. 93. Siedziba Sądu Diecezji Opolskiej jest zlokalizowana w budynku Kurii Diecezjalnej  
w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 19 na drugim i trzecim piętrze. Sąd jest czynny w dniach  
i godzinach podanych do publicznej wiadomości na stronie internetowej diecezji opolskiej. 

Art. 94. Sąd przyjmuje petentów, udziela bezpłatnych konsultacji sądowych, a po wcześniej-
szym umówieniu także adwokackich, w dniach i godzinach urzędowania, z wyłączeniem dnia 
wewnętrznego, który jest wskazany na stronie internetowej diecezji opolskiej. 

Art. 95. Dniami wolnymi od pracy w Sądzie są wszystkie soboty, niedziele oraz inne dni wolne 
od pracy na mocy decyzji Biskupa i ustaw państwowych. Wykaz wszystkich dni wolnych od 
pracy jest umieszczony na stronie internetowej diecezji opolskiej. 

Art. 96. W uzasadnionych przypadkach oficjał może doraźnie zmienić godziny pracy Sądu. 
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Rozdział III 
PRZEPISY KOŃCOWE 

 

Art. 97. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. Równocześnie przestaje obowią-
zywać Regulamin Sądu Diecezji Opolskiej z dnia 1 listopada 2018 r. (nr 16/2018/A/KNC-K). 

Art. 98. Nad przestrzeganiem przepisów niniejszego Regulaminu czuwa oficjał. 

Art. 99. Ewentualne szkody, wynikające z nieprzestrzegania artykułów Regulaminu, mogą być 
przyczyną podniesienia zarzutu bądź wniesienia skargi do oficjała przez któregokolwiek  
z uczestników procesu z powodu naruszenia jego uprawnień wobec osób, które chociaż zobo-
wiązane, to jednak nie zachowują przepisów w nim zapisanych, z zastrzeżeniem art. 17. Regu-
laminu, rozszerzonym na wszystkich urzędników Sądu, zaangażowanych w ten proces. 

Art. 100. Wszystkie dokumenty gromadzone w Sądzie stanowią jego własność. Nikt nie może 
domagać się od Sądu wydania oryginału dokumentu, jego odpisu czy kopii, chyba że z tytułu 
przewidzianego przepisami prawa kościelnego jest do tego uprawniony. 

Art. 101. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych przez Sąd, jest Biskup, nato-
miast ich inspektorem – każdorazowy inspektor danych osobowych Kurii Diecezjalnej  
w Opolu. 

Art. 102. Wszelkie niejasności w rozumieniu przepisów Regulaminu, problemy interpreta-
cyjne oraz kwestie w nim pominięte będą rozstrzygane przez Biskupa po przedstawieniu mu 
ich przez wikariusza sądowego. 

 

Opole, dnia 29 czerwca 2022 roku 
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