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REGULAMIN
SĄDU DIECEZJI OPOLSKIEJ
Art. 1. Organizację Sądu Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu, zwanego dalej Sądem, oraz
szczegó łowe prowadzenie spraw w Sądzie okreś la Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.
(KPK) z pó ź niejszymi zmianami (szczegó lnie 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 koś cielną w zakresie spraw prawa małż eń skiego i procesowego
oraz prawa karnego formalnego i materialnego, a takż e powstały na ich fundamencie
niniejszy „Regulamin Sądu Diecezji Opolskiej”, zwany dalej Regulaminem, będący
wewnętrznym dokumentem Sądu.

Rozdział I
ORGANIZACJA SĄDU
Przedmiot, postępowanie i właściwość Sądu
Art. 2. Sąd stanowi trybunał pierwszej instancji dla spraw sądowych, do któ rych posiada
kompetencje zgodnie z prawem własnym Koś cioła rzymskokatolickiego.
Art. 3. Drugą instancją dla spraw procesowych prowadzonych przez Sąd jest Sąd
Metropolitalny w Katowicach.
Art. 4. Przedmiotem postępowania sądowego jest dochodzenie lub obrona uprawnień
osó b fizycznych i prawnych, stwierdzenie faktó w prawnych w stosunku do tych, któ rzy
podlegają̨ Sądowi ze względu na właś ciwoś ć trybunału, bądź do tych, wobec któ rych
właś ciwoś ć Sądu została udzielona przez kompetentną władzę zgodnie z przepisami
prawa.
Art. 5. Szczegó lne zadania Sądu to rozpatrywanie spraw dotyczących badania waż noś ci
małż eń stwa, prowadzenie postępowania zmierzającego do uzyskania dyspensy
papieskiej od małż eń stwa zawartego a niedopełnionego, a takż e wszelkich innych
procedur prawnych i sądowych, w tym prawnokarnych, zleconych przez Biskupa
Opolskiego.

1

Pracownicy Sądu
Art. 6. Na czele Sądu stoi oficjał ze zwyczajną zastępczą władzą sądzenia, któ ry w relacji
do Biskupa Opolskiego jest Jego wikariuszem sądowym. Moż e on być wspierany przez
pomocniczych wikariuszy sądowych, czyli wiceoficjałó w. W skład Sądu wchodzą
ponadto: sędziowie, audytorzy, obroń cy węzła, rzecznicy sprawiedliwoś ci i notariusze
sądowi.
Art. 7. Zaleca się, by wszyscy pracownicy Sądu, będący duchownymi, opró cz właś ciwych
im funkcji procesowych, wypełniali takż e funkcje duszpasterskie w stosunku do
wiernych, któ rym pomagają̨ uregulować sprawy sumienia, działając w duchu prawdy,
sprawiedliwoś ci i norm prawa koś cielnego.

Wikariusz sądowy, czyli oficjał
Art. 8. Wikariusza sądowego mianuje Biskup Opolski, któ ry jest Moderatorem Sądu.
Kadencja wikariusza sądowego trwa pięć lat i moż e być przedłuż ana na kolejne
pięciolecia. Wikariusz sądowy ma obowiązek złoż yć wyznanie wiary i przysięgę
wiernoś ci wobec Biskupa Opolskiego albo jego delegata.
Art. 9. Poza zadaniami wynikającymi z prawa powszechnego, wikariusz sądowy w ś cisłej
zależ noś ci od Biskupa Opolskiego, kieruje działalnoś cią Sądu, troszcząc się o jego
sprawne i skuteczne funkcjonowanie.
Art. 10. Do szczegó lnych zadań wikariusza sądowego należ y:
1° przyjmowanie spraw do procesu w Sądzie;
2° ustanawianie turnusó w sędziowskich zgodnie z kan. 1425 § 3 KPK, konstytuując je
z nominowanych sędzió w;
3° przewodniczenie, jeż eli to moż liwe, kolegiom sędziowskim, a w innym wypadku
mianowanie przewodniczącego kolegium sędziowskiego dla konkretnej sprawy;
4° dbałoś ć o intelektualną formację prawną pracownikó w Sądu;
5° czuwanie nad poprawnym wypełnianiem zadań powierzonych pracownikom Sądu;
6° rozliczanie pracownikó w Sądu z przepisó w prawa pracy, takich jak przestrzeganie
i odpowiednie wykorzystywanie czasu pracy czy udzielanie urlopó w wypoczynkowych
i bezpłatnych itp.;
7° troska o działanie Sądu według zaleceń Biskupa Opolskiego;
8° przygotowanie do koń ca stycznia każ dego roku dla Stolicy Apostolskiej i Biskupa
Opolskiego sprawozdania z działalnoś ci Sądu za miniony rok kalendarzowy;
9° proponowanie Biskupowi Opolskiemu odpowiednich kandydató w, wywodzących się
spoś ró d duchowień stwa diecezjalnego i zdatnych do pracy w Sądzie, na studia prawa
kanonicznego;
10° przedstawianie Biskupowi Opolskiemu kandydatur osó b posiadających odpowiednie
walory moralne i wymagane prawem kwalifikacje do pracy w Sądzie.
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Pomocniczy wikariusz sądowy, czyli wiceoficjał
Art. 11. Pomocniczego wikariusza sądowego (wiceoficjała) mianuje Biskup Opolski.
Kadencja pomocniczego wikariusza sądowego trwa pięć lat i moż e być przedłuż ana na
kolejne pięciolecia.
Art. 12. Wiceoficjał wspó łpracuje z wikariuszem sądowym w organizacji pracy Sądu
i prowadzeniu spraw sądowych, a w razie potrzeby przewodniczy kolegiom sędziowskim.
Art. 13. Wiceoficjał zastępuje wikariusza sądowego w przypadku jego nieobecnoś ci lub
przeszkody w działaniu.

Sędzia
Art. 14. Sędziego mianuje Biskup Opolski. Kadencja sędziego trwa pięć lat i moż e być
przedłuż ana na kolejne pięciolecia.
Art. 15. Sędzia winien starannie wypełniać swoje funkcje procesowe w sprawach,
w któ rych bierze udział. Przewodniczący kolegium zatroszczy się zwłaszcza o czas
trwania procesu, któ ry w przypadku procesu małż eń skiego postulowany jest na jeden rok
od dnia wydania dekretu przyjęcia skargi powodowej. Faktycznym momentem
rozpoczęcia procesu, od któ rego należ y liczyć jego bieg, jest dzień zaksięgowania na
koncie Sądu uiszczonej przez stronę powodową taksy procesowej, o któ rej mowa w art.
85 Regulaminu.
Art. 16. Aby sprawiedliwoś ć nie doznała uszczerbku wskutek zbytniego poś piechu
w załatwianiu spraw sądowych, ustala się, ż e w przypadku zaistnienia obiektywnych
przeszkó d, któ re nie pozwalają zachować poż ądanego okresu, akceptowalnym czasem
trwania procesu małż eń skiego w Sądzie są dwa lata od wskazanego wyż ej momentu.
W przypadku przekroczenia tego okresu przewodniczący kolegium jest każ dorazowo
zobowiązany w terminie 10 dni uż ytecznych od pojawienia się zwłoki do przedłoż enia na
piś mie oficjałowi jej przyczyn, aby ten mó gł zaradzić zbytniemu przeciąganiu się spraw,
załatwianych w Sądzie, przy czym pierwszy raz z zachowaniem wyż ej wskazanego
terminu informuje on oficjała, gdy sprawa trwa już 18 miesięcy.
Art. 17. Sędzia nie jest winnym zwłoki, jeś li powstała ona na skutek opieszałoś ci stron
bądź ich ś wiadkó w.
Art. 18. Obowiązkiem sędziego przewodniczącego jest dyscyplinowanie pozostałych
członkó w kolegium w terminowym sporządzaniu wot sędziowskich do wyrokó w. Wotum
powinno być sporządzone do miesiąca od dnia otrzymania akt sprawy. Przewodniczący
kolegium winien odebrać akta sędziemu, któ ry bez poważ nej przyczyny przetrzymuje je
powyż ej trzech miesięcy i wnieś ć do oficjała pisemny wniosek o zmianę kolegium
sędziowskiego. Do czasu wyjaś nienia przyczyn przekroczenia terminu przez sędziego
należ y go wykluczyć z uczestnictwa w nowych procesach.

Audytor
Art. 19. Biskup Opolski moż e zatwierdzić do sprawowania funkcji audytora duchownych
lub ś wieckich, spełniających wymagania przepisane przez prawo.
Art. 20. Przewodniczący kolegium sędziowskiego moż e wyznaczyć audytora dla
przeprowadzenia instrukcji sprawy, dobierając go spoś ró d sędzió w trybunału albo z osó b
zatwierdzonych przez Biskupa Opolskiego do tej funkcji. Do audytora należ y, zgodnie
z poleceniem tegoż przewodniczącego, jedynie zebranie ś rodkó w dowodowych
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i przekazanie ich sędziemu. Jeż eli podczas wykonywania tego zadania wyłoni się jakaś
kwestia, moż e on zdecydować któ re dowody i w jaki sposó b powinny być zebrane, o ile
nie zabrania tego zlecenie sędziego. Ze słusznej przyczyny, w każ dym stadium procesu
audytor moż e zostać zwolniony przez tego, kto go wyznaczył.

Obrońca węzła małżeńskiego
Art. 21. Obroń cę węzła małż eń skiego mianuje Biskup Opolski.
Art. 22. Obroń ca węzła sporządza swoje Animadversiones w przeciągu miesiąca od
otrzymania akt sprawy.
Art. 23. W wyjątkowych przypadkach na wniosek obroń cy węzła, przedłoż ony oficjałowi,
z podaniem przyczyn niedotrzymania terminu, o któ rym mowa w powyż szym artykule,
czas na sporządzenie uwag procesowych moż e być przedłuż ony, jednak nie dłuż ej niż do
trzech miesięcy. Po przekroczeniu tego terminu oficjał szczegó łowo zbada osobiś cie bądź
przez swojego delegata powody opó ź nienia, zaczynając od złoż onych na piś mie
wyjaś nień obroń cy, i podejmie działania, aby jak najszybciej załatwiono sprawę. Na
złoż enie wniosku obroń ca węzła ma 10 dni uż ytecznych od dnia wystąpienia zwłoki.

Rzecznik sprawiedliwości
Art. 24. Rzecznika sprawiedliwoś ci mianuje Biskup Opolski.
Art. 25. Do zadań rzecznika sprawiedliwoś ci należ y zaskarż enie nieważ noś ci
małż eń stwa w myś l kan. 1674 § 1, n. 2 KPK, ochrona praw procesowych i działanie
zgodnie z naturą swego urzędu w myś l kan. 1721 § 1 KPK w sprawach karnych i tam, gdzie
zagroż one jest dobro publiczne.

Notariusz i Notariat Sądu
Art. 26. Notariusza sądowego mianuje Biskup Opolski.
Art. 27. Do zadań notariusza sądowego należ y przede wszystkim uwiarygodnianie
własnym podpisem protokołó w przesłuchań i innych dokumentó w wystawianych przez
Sąd na polecenie wikariusza sądowego, sędziego, Notariatu Sądu lub odpowiedzialnego
za procedurę̨ sprawy, a takż e potwierdzanie za zgodnoś ć kopii dokumentó w z ich
oryginałami.
Art. 28. Notariat Sądu zajmuje się:
1° koordynowaniem działalnoś ci Sądu pod kierownictwem wikariusza sądowego;
2° informowaniem stron o przebiegu procesu oraz udzielaniem instrukcji odnoś nie do
formalnego aspektu prowadzenia spraw sądowych;
3° prowadzeniem korespondencji;
4° prowadzeniem archiwum Sądu;
5° udostępnianiem, po konsultacji z wikariuszem sadowym, akt znajdujących się
w archiwum oraz wydawaniem certyfikató w i kopii dokumentó w.
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Biegły
Art. 29. Przewodniczący kolegium mianuje biegłego w sprawie, wybierając go z listy
biegłych, zatwierdzonych przez Biskupa Opolskiego. W przypadku rekwizycji biegłego
wskazuje jej trybunał.
Art. 30. Specjalista ubiegający się o wpisanie do listy biegłych sądowych jest
zobowiązany:
1° przedstawić zaś wiadczenie o swoim wykształceniu i innych kwalifikacjach do
podejmowania zadań biegłego w sądzie koś cielnym (certyfikaty ukoń czonych kursó w,
szkoleń ; udział w konferencjach naukowych itp.);
2° przedstawić ś wiadectwo moralnoś ci wydane przez własnego proboszcza;
3° po otrzymaniu nominacji złoż yć przysięgę o wiernym wypełnieniu swego zadania.
Art. 31. Jeś li sędzia wyznaczy biegłego z urzędu, to poinformuje o tym biegłego
i zainteresowaną stronę lub strony, któ re z kolei winny skontaktować się telefonicznie
z biegłym, najdalej w ciągu 10 dni uż ytecznych od otrzymania informacji o kontakcie do
wyznaczonego biegłego, celem umó wienia terminu badania. Po upłynięciu tego terminu
i niezgłoszeniu się na badanie strony lub stron biegły sporządza opinię psychologiczną na
podstawie samych tylko akt sprawy. Biegły jest zobowiązany zwró cić akta ze
sporządzoną opinią w terminie nie dłuż szym niż dwa miesiące od ich otrzymania.
W nieuzasadnionym przypadku niedotrzymania tego terminu biegły nie otrzymuje
honorarium, sporządzenie zaś opinii zostanie powierzone innemu biegłemu.
Art. 32. Biegły, któ ry działał na prywatne zlecenie strony procesowej, nie moż e w tej
samej sprawie działać jako biegły z urzędu.

Adwokat i kwalifikowany pełnomocnik procesowy
Art. 33. Adwokata i kwalifikowanego pełnomocnika procesowego aprobuje Biskup
Opolski na wniosek wikariusza sądowego, według przepisó w kan. 1483 KPK i art. 105
§ 1 DC. Osoba pełniąca w procesie ró wnocześ nie funkcję adwokata i kwalifikowanego
pełnomocnika procesowego nosi nazwę „patrona”.
Art. 34. Adwokat lub kwalifikowany pełnomocnik procesowy występujący do Sądu
z proś bą o ustanowienie ad casum jest zobowiązany przedłoż yć :
1° proś bę do Biskupa Opolskiego o zatwierdzenie;
2° poś wiadczone urzędowo zlecenie strony;
3° poś wiadczoną urzędowo kopię dokumentu posiadanego wykształcenia, niezbędnego
do wykonywania urzędu.
Art. 35. Zadania adwokata i kwalifikowanego pełnomocnika procesowego okreś la prawo
powszechne i zarządzenia Konferencji Episkopatu Polski.

Zwyczajny pełnomocnik procesowy
Art. 36. Funkcję zwyczajnego pełnomocnika procesowego, któ ry w szczegó lnych
sytuacjach, gdy strona ma utrudniony kontakt z Sądem, moż e na pisemne zlecenie,
przyjęte przez przewodniczącego kolegium, pełnić osoba wskazana przez stronę.
Pełnomocnik zwyczajny nie moż e brać udziału w przesłuchaniach. Nie ma on takż e
dostępu do akt sprawy.
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Rozdział II
PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH
Wprowadzenie sprawy
Art. 37. Wierni, któ rzy tego oczekują, mogą uzyskać w Notariacie informacje o zasadach
wniesienia skargi powodowej i prowadzenia procesu.
Art. 38. Pouczenie udzielane w Notariacie Sądu na proś bę strony dotyczy takż e sugestii
uzupełnienia skargi powodowej ze względu na braki formalne.
Art. 39. Poza wymogami ogó lnymi, wynikającymi z prawa powszechnego, do skargi
powodowej, któ rej schemat stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, należ y
dołączyć :
1° ś wiadectwo ś lubu sakramentalnego;
2° listę̨ ś wiadkó w (Załącznik nr 2 do Regulaminu) z pełnymi adresami zamieszkania
i numerami telefonó w kontaktowych, ewentualnymi adresami poczty elektronicznej oraz
wskazaniem ich przynależ noś ci do diecezji i parafii;
3° uwierzytelnioną kopię sentencji rozwodu cywilnego, jeś li taki nastąpił, oraz protokó ł
z rozprawy i uzasadnienie wyroku, o ile zostało sporządzone.

Świadkowie
Art. 40. Se wiadek moż e być wezwany do złoż enia zeznań na wniosek stron procesowych
bądź z urzędu przez przewodniczącego kolegium sędziowskiego. Stawiennictwo ś wiadka
wezwanego przez Sąd jest obowiązkiem moralnym.
Art. 41. Wezwanie ś wiadka w sprawie następuje w formie pisemnej ze wskazaniem
miejsca przesłuchania, któ rym w sytuacjach zwyczajnych jest siedziba Sądu. Wezwanie
zawiera takż e termin i godzinę przesłuchania oraz wymagane od ś wiadka dokumenty,
potwierdzające jego toż samoś ć. Na wezwaniu widnieje ponadto kontakt telefoniczny do
Notariatu bądź audytora, z któ rym ś wiadek ustala inny termin i godzinę spotkania, jeś li
z obiektywnych przyczyn nie moż e stawić się w te wskazane przez Sąd.
Art. 42. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na przesłuchanie prawidłowo
wezwanego ś wiadka skutkuje pomięciem jego zeznań w sprawie. Inną przyczyną
pominięcia moż e być ta, o któ rej mowa w art. 91 Regulaminu.
Art. 43. Z uzasadnionych powodó w, takich jak podeszły wiek czy zły stan zdrowia,
ś wiadek moż e być przesłuchany takż e poza siedzibą Sądu. Jeś li przesłuchanie odbywa się
w jego miejscu zamieszkania, audytorem moż e zostać zamianowany proboszcz parafii
zamieszkania ś wiadka.
Art. 44. Jeś li ś wiadek znajduje się w innym miejscu niż miejsce jego zamieszkania, np.
w szpitalu, bądź strona czy sam ś wiadek chce być przesłuchany w miejscu swojego
zamieszkania przez audytora Sądu, to w takim przypadku strona ponosi koszty
dodatkowe, o któ rych mowa w art. 86 n. 2 Regulaminu.
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Dowody z dokumentów
Art. 45. Każ dy dokument, któ ry ma być złoż ony w Sądzie, musi być oryginałem albo
urzędowo poś wiadczoną kopią.
Art. 46. Pisma stron i inne dokumenty zawierające wolę, relację bądź stanowisko osó b
w jakikolwiek sposó b związanych ze sprawą, któ re mają być złoż one w Sądzie, powinny
być zasadniczo sporządzone w formie wydruku komputerowego jednostronnego,
z zachowaniem min. 2,5 cm marginesu po lewej stronie, a takż e w każ dym przypadku
opatrzone numerem sprawy, miejscem i datą sporządzenia oraz własnoręcznym
podpisem tego, któ rego myś l wyraż ają. Dokumenty tego rodzaju, któ re nie spełniają
wskazanych wyż ej kryterió w, nie będą przez Sąd przyjmowane.

Powiadomienie o aktach sądowych
Art. 47. Każ de powiadomienie stron o czynnoś ciach procesowych dokonuje się w formie
pisemnej.
Art. 48. Terminy procesowe biegną od dnia powiadomienia stron.
Art. 49. Stronę, któ ra odmawia przyjęcia zawiadomienia, uważ a się za wezwaną w myś l
kan. 1510 KPK.
Art. 50. Niemoż noś ć ustalenia adresu strony pozwanej zostaje potwierdzona stosownym
dekretem.
Art. 51. Dwukrotny brak reakcji strony pozwanej na prawidłowe wezwanie na
przesłuchanie zostaje zakoń czone wydaniem dekretu o jej nieobecnoś ci w procesie,
a proces toczy się dalej z jej wyłączeniem.

Zasady postępowania procesowego
Art. 52. W postępowaniu procesowym Sąd kieruje się przepisami prawa powszechnego.
Ewentualne luki prawne są uzupełniane w myś l kan. 19 KPK.
Art. 53. Zawiązanie sporu następuje zgodnie z przepisami kan. 1675 i 1676 KPK oraz art.
126 § 3 DC. Pytania i ewentualne wątpliwoś ci rozstrzyga swoim dekretem
przewodniczący kolegium sędziowskiego.
Art. 54. Jeś li w przesłuchaniach uczestniczą obroń ca węzła lub przedstawiciel strony,
mogą oni zwracać się z pytaniami do stron i ś wiadkó w za poś rednictwem sędziego,
przedstawiając mu pytania w formie pisemnej lub ustnej; jeś li przedstawiono pytanie
w formie ustnej, należ y je zapisać w protokole przesłuchania.
Art. 55. W razie ewentualnych pytań do biegłych należ y ś ciś le przestrzegać zakresu
dziedziny, w któ rej są oni kompetentni, a biegli powinni tak formułować odpowiedzi, aby
nie miały one charakteru rozstrzygnięcia quasi wyrokowego.
Art. 56. Sędzia, któ ry prosi inny trybunał o dokonanie przesłuchania stron i ś wiadkó w,
moż e, jeś li uzna to za słuszne, dołączyć skargę powodową i inne dokumenty, któ re mogą
być uż yteczne 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
Art. 58. Sąd moż e zlecić proboszczowi wykonanie okreś lonych czynnoś ci procesowych
lub innych aktó w prawnych, któ re ma on wykonać we wskazanym terminie, w poczuciu
odpowiedzialnoś ci, zgodnie z prawdą i sumieniem.
Art. 59. Wś ró d zadań zlecanych proboszczowi szczegó lne znaczenie posiadają:
1° przesłuchanie ś wiadkó w pod przysięgą;
2° sporządzanie relacji o okolicznoś ciach zawarcia związku małż eń skiego;
3° przedstawianie ś wiadectwa kwalifikacyjnego oceniającego wiarygodnoś ć osó b
biorących udział w procesie sądowym;
4° przesłanie Sądowi kopii protokołu kanonicznego badania narzeczonych wraz
z załącznikami z poś wiadczeniem ich zgodnoś ci z oryginałem;
5° wpis do ksiąg metrykalnych (małż eń stw i ochrzczonych) adnotacji o stanie wolnym
osoby, któ rej nieważ noś ć małż eń stwa została orzeczona.
Art. 60. W przypadku bezzasadnej zwłoki w wypełnianiu zadań zlecanych proboszczowi
wikariusz sądowy kieruje do niego ponaglenie. Gdy sprawa nadal pozostaje bez
odpowiedzi, ponaglenie do proboszcza kieruje Biskup Opolski. Nieusprawiedliwiony brak
reakcji proboszcza na ponaglenie Biskupa Opolskiego powoduje wniesienie z urzędu
skargi przeciw proboszczowi do Biskupa Opolskiego o zawinione zaniedbanie, polegające
na bezprawnym pomijaniu aktu władzy koś cielnej ze szkodą dla stron postępowania
sądowego i wniosek o ukaranie sprawiedliwą karą w myś l kan. 1389 § 2 KPK.
Art. 61. Sprawiedliwą karą dla proboszcza niewykonującego w terminie zadań zleconych
przez Sąd moż e być upomnienie kanoniczne z wpisem do akt osobowych lub grzywna.
W przypadku recydywy kary będą stopniowane aż do pozbawienia urzędu włącznie.

Publikacja akt
Art. 62. Dekret ogłoszenia akt (tzw. publikacji akt) podpisuje przewodniczący kolegium
sędziowskiego po wysłuchaniu sędziego ponensa. Przewodniczący okreś la takż e termin,
w któ rym strony mogą złoż yć ewentualne zastrzeż enia do treś ci zawartej w aktach
sprawy po zapoznaniu się z nimi oraz zgłosić dodatkowe dowody. Akta procesowe
przedkłada się stronom w siedzibie Sądu tak, by mogły zapoznać się z nimi osobiś cie albo
przez kwalifikowanych pełnomocnikó w procesowych lub adwokató w.
Art. 63. Strony nie mogą otrzymać kopii akt. Surowo zabronione jest też utrwalanie ich
samodzielnie na noś nikach elektronicznych czy fotograficznych. Szczegó łowe informacje
o warunkach dostępu do akt procesowych znajdują się na druku zobowiązania, z któ rym
strony bądź ich kwalifikowani pełnomocnicy procesowi lub adwokaci zapoznają się,
zanim zostaną dopuszczeni do dokumentacji procesu. Przyjęcie zobowiązania ci, któ rzy
mu podlegają, poś wiadczają własnoręcznym podpisem złoż onym pod jego treś cią.
Art. 64. Przewodniczący
kolegium
sędziowskiego
moż e
zadecydować
o nieudostępnieniu jakiegoś aktu ze względu na poważ ne niebezpieczeń stwo, któ re
mogłoby powstać z powodu jego ujawnienia.
Art. 65. Zakaz dostępu do aktu objętego tajemnicą dotyczy samych stron procesowych;
nie dotyczy natomiast adwokató w obu stron, któ rzy są zobowiązani do zachowania
tajemnicy zawodowej ró wnież w odniesieniu do strony.
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Zamknięcie postępowania dowodowego
Art. 66. Jeś li po zapoznaniu się z aktami sprawy jedna ze stron albo obydwie z nich
postulują uzupełnienie dowodó w w myś l kan. 1598 § 2 KPK, to powinny wnieś ć pisemny
wniosek do przewodniczącego kolegium sędziowskiego w terminie wskazanym
w dekrecie publikacji akt. Przewodniczący kolegium po rozpatrzeniu tego wniosku
przekazuje swoją decyzję stronom wraz z uzasadnieniem jego przyjęcia bądź odrzucenia.
Proś ba pozbawiona motywó w prawnych nie moż e być przyjęta.
Art. 67. Po uzupełnieniu dowodó w w myś l kan. 1598 § 2 albo kan. 1600 KPK oraz po
ostatecznej prezentacji obron i uwag przewodniczący kolegium sędziowskiego dekretem
zarządza zamknięcie sprawy.
Art. 68. Notariat Sądu zobowiązany jest do przekazania sędziom akt sprawy, a takż e do
powiadomienia ich o terminie dyskusji sędziowskiej, wyznaczonej przez
przewodniczącego kolegium.

Wyrok i apelacja
Art. 69. Wyrok i każ dy dekret mający charakter definitywny muszą być umotywowane
w swej częś ci prawnej i faktycznej zgodnie z zasadami prawa i sprawiedliwoś ci, a takż e
sformułowane z zachowaniem zasad argumentacyjnych oraz wyraż one językiem prawa.
Art. 70. Publikacja wyroku następuje zgodnie z kan. 1615 KPK. O moż liwoś ci ewentualnej
apelacji notariusz powiadamia strony osobiś cie w siedzibie Sądu lub listownie.
Art. 71. Klauzula zabraniająca, dołączana do wyroku wydawanego w pierwszej instancji,
dotycząca kan. 1084 i 1095 n. 1-3 KPK, winna być zgodna ze wskazaniami art. 251 DC.
Art. 72. Nieważ noś ć wyroku moż e zostać zaskarż ona wobec sędziego, któ ry go wydał
albo wraz z apelacją do Sądu wyż szej instancji, z przedstawieniem racji tego zaskarż enia.
Art. 73. Jeś li strona uważ a, ż e została pokrzywdzona wydanym wyrokiem, moż e wnieś ć
apelację do trybunału wyż szej instancji w myś l kan. 1628-1638 oraz 1680 § 1 KPK.
Art. 74. W przypadku nieudowodnienia nieważ noś ci małż eń stwa i braku apelacji od
wyroku, akta sprawy odkładane są do archiwum Sądu.
Art. 75. W przypadku udowodnienia nieważ noś ci małż eń stwa i braku apelacji od wyroku
w przewidzianym prawem terminie, wikariusz sądowy wydaje dekret wykonawczy do
tegoż wyroku.

Adnotacje o nieważności małżeństwa
Art. 76. Na mocy specjalnego uprawnienia, udzielonego przez Biskupa Opolskiego,
wikariusz sądowy zawiadamia proboszcza parafii chrztu stron i proboszcza parafii
zawarcia małż eń stwa o wyroku sądowym, stwierdzającym nieważ noś ć małż eń stwa,
zobowiązując ich do niezwłocznego odnotowania tego faktu w księdze ochrzczonych
i małż eń stw, z uwzględnieniem wszystkich zakazó w i zastrzeż eń zawartych w treś ci
wyroku lub wydanych przez Ordynariusza miejsca.
Art. 77. O dokonaniu adnotacji, o któ rych mowa w powyż szym artykule, należ y pisemnie
powiadomić Sąd.
Art. 78. Gdy zawiadomienie o wyroku sądowym stwierdzającym nieważ noś ć małż eń stwa
dotyczy ochrzczonych lub zaś lubionych poza diecezją opolską, wikariusz sądowy, zgodnie
ze zwyczajem prawnym obowiązującym na terytorium podległym Konferencji
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Episkopatu Polski, powiadamia o tym wyroku trybunał miejsca, w któ rym małż eń stwo
zostało zawarte.

Zwalnianie z klauzul wyrokowych
Art. 79. Sąd na specjalne zlecenie Biskupa Opolskiego prowadzi instrukcje spraw
związanych ze zdjęciem zakazó w zawartych w wyrokach sądowych.
Art. 80. Kwestie zezwolenia na małż eń stwo osó b, w stosunku do któ rych została
w wyroku dołączona klauzula zabraniająca zawarcia małż eń stwa rozstrzygane są na
mocy specjalnych uprawnień udzielonych przez Biskupa Opolskiego wikariuszowi
sądowemu bądź pomocniczym wikariuszom sądowym.
Art. 81. Prowadzeniem instrukcji spraw związanych ze zdjęciem zakazu zajmuje się
sędzia, posiadający takie uprawnienia, wyznaczony przez wikariusza sądowego.
Art. 82. Sędzia, któ ry posiada do tego specjalne prawo, powołując biegłego w przypadku,
gdy chodzi o zdjęcie zakazu ponownego zawarcia małż eń stwa z powodu impotencji lub
niezdolnoś ci psychicznej, winien uzyskać odpowiedź na pytanie, czy dana strona jest
aktualnie zdolna do zawarcia waż nego małż eń stwa.

Proces skrócony
Art. 83. Jeś li przez obie strony małż eń stwa albo przez jedną z nich za zgodą drugiej
zgłoszone zostanie ż ądanie o uznanie, ż e nieważ noś ć ich małż eń stwa wynika w sposó b
oczywisty z dowodó w, któ re są w stanie przedłoż yć wraz ze skargą powodową, wó wczas
mogą skierować tę petycję bezpoś rednio do Biskupa Opolskiego w myś l kan. 1683 KPK.

Koszty procesowe
Art. 84. Koszty procesu ustala wikariusz sądowy, ale definitywnie zatwierdza je Biskup
Opolski. Wysokoś ć aktualnych opłat sądowych okreś la Załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu.
Art. 85. Strona powodowa jest zobowiązana do uiszczenia taksy procesowej, wskazanej
przez wikariusza sądowego, po zawiązaniu sporu.
Art. 86. Do dodatkowych moż liwych kosztó w, ponoszonych przez stronę postulującą
wykonanie okreś lonych zleceń w związku z prowadzeniem sprawy w Sądzie, należ ą
opłaty za:
1° wniesienie skargi wzajemnej;
2° wykonywanie czynnoś ci procesowych poza siedzibą Sądu;
3° nabycie szczegó lnego materiału dowodowego;
4° opinie biegłego z urzędu;
5° tłumaczenia językowe;
6° zlecenia specjalne.
Art. 87. Zgodnie z kan. 1649 § 1 n. 3 KPK strony, któ re wskutek trudnej sytuacji
materialnej miałyby trudnoś ci w dochodzeniu swoich praw przed sądem koś cielnym,
składając skargę powodową mogą prosić o zmniejszenie kosztó w procesowych albo
rozłoż enie ich na raty, a w razie zupełnej niemoż noś ci poniesienia tych kosztó w,
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o zwolnienie z nich. W przypadku rozłoż enia płatnoś ci na raty termin procesu biegnie od
zaksięgowania na koncie Sądu pierwszej z nich. Gdyby strona została całkowicie
zwolniona z kosztó w sądowych, termin rozpoczęcia procesu liczy się od dnia wyraż enia
na to zgody.
Art. 88. Strona, składająca proś bę̨ o zwolnienie z kosztó w sądowych bądź zmniejszenie
ich wysokoś ci, jest zobowiązana przedstawić zaś wiadczenie o aktualnych dochodach
gospodarstwa domowego, w któ rym ż yje. Niezależ nie od tego Sąd podejmie własne
postępowanie w celu oceny wiarygodnoś ci podanych informacji przez stronę
występującą z proś bą zmniejszenie kosztó w procesowych bądź umorzenie ich w całoś ci.
Art. 89. Proś bę o rozłoż enie taksy procesowej na raty, zwolnienie z niej w częś ci bądź
całoś ci rozpatruje oficjał Sądu. Decyzja oficjała w tej materii jest ostateczna i nie wymaga
uzasadnienia.

Inne obowiązki stron procesowych
Art. 90. Strona procesu ma obowiązek zawiadamiać Sąd o każ dej zmianie swojego
miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji. Pisma wysyłane przez Sąd na
nieaktualny adres, o któ rego zmianie Sąd nie został poinformowany, będą uznawane za
doręczone.
Art. 91. Strona ma obowiązek zawiadamiać Sąd o każ dej zmianie miejsca zamieszkania
lub adresu do korespondencji ś wiadkó w, jakich zgłosiła do złoż enia zeznań . Wezwanie na
przesłuchanie zostanie wysłane jednorazowo na adres, jaki podała strona. W przypadku
niestawiennictwa ś wiadka na przesłuchanie z powodu braku przekazania przez stronę
informacji o zmianie jego danych adresowych, Sąd uzna jako wycofanie ś wiadka z udziału
w procesie.

Umorzenie instancji przez Sąd
Art. 92. W przypadku niereagowania strony powodowej na korespondencję z Sądu przez
ponad sześ ć miesięcy, Sąd zwraca się do strony pozwanej z pytaniem czy przejmie
powó dztwo. Jeś li strona pozwana nie podejmie powó dztwa lub pozostanie bierna, Sąd ma
prawo umorzyć instancję, o czym pisemnie poinformuje strony.

Urzędowanie Sądu
Art. 93. Głó wna siedziba Sądu Diecezji Opolskiej jest zlokalizowana w budynku Kurii
Diecezjalnej w Opolu przy ul. Książ ąt Opolskich 19 na drugim piętrze. Sąd jest czynny
w dniach i godzinach podanych do publicznej wiadomoś ci na stronie internetowej diecezji
opolskiej.
Art. 94. Sąd przyjmuje petentó w, udziela bezpłatnych konsultacji sądowych, a po
wcześ niejszym umó wieniu takż e adwokackich, w dniach i godzinach urzędowania,
z wyłączeniem dnia wewnętrznego, któ ry 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 ustaw pań stwowych, a takż e dni wskazane przez Kurię
Diecezjalną w Opolu i umieszczone na stronie internetowej diecezji opolskiej.
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Art. 96. W uzasadnionych przypadkach oficjał moż e doraź nie zmienić godziny pracy
Sądu.

Rozdział III
PRZEPISY KOŃCOWE
Art. 97. Regulamin wchodzi w ż ycie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Art. 98. Nad przestrzeganiem przepisó w niniejszego Regulaminu czuwa oficjał Sądu.
Art. 99. Skutki wynikające z nieprzestrzegania artykułó w Regulaminu mogą być
przyczyną podniesienia zarzutu bądź wniesienia skargi do oficjała Sądu przez
któ regokolwiek z uczestnikó w procesu z powodu naruszenia jego uprawnień , wobec
osó b, któ re chociaż zobowiązane, to jednak nie zachowują przepisó w w nim zapisanych,
z zastrzeż eniem art. 17 Regulaminu, rozszerzonym na wszystkich urzędnikó w Sądu,
zaangaż owanych w ten proces.
Art. 100. Wszystkie dokumenty gromadzone w Sądzie stanowią jego własnoś ć. Nikt nie
moż e domagać się od Sądu wydania oryginału dokumentu, jego odpisu czy kopii, chyba
ż e z tytułu przewidzianego przepisami prawa koś cielnego jest do tego uprawniony.
Art. 101. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych przez Sąd, jest
każ dorazowy inspektor danych osobowych Kurii Diecezjalnej w Opolu.
Art. 102. Wraz z wejś ciem w ż ycie niniejszego Regulaminu tracą moc obowiązującą
wszelkie wcześ niejsze regulacje i praktyki Sądu, któ re są mu przeciwne.
Art. 103. Wszelkie niejasnoś ci w rozumieniu przepisó w Regulaminu, problemy
interpretacyjne oraz kwestie w nim pominięte będą rozstrzygane przez Biskupa
Opolskiego po przedstawieniu Mu ich przez wikariusza sądowego.
Opole, dnia 1 listopada 2018 r.

/-/ +Andrzej Czaja
Biskup Opolski
/-/ ks. Wojciech Lippa
Kanclerz
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