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Wstęp

W pierwszym swoim przemówieniu skierowanym do Trybunału Roty 
Rzymskiej wygłoszonym w roku 1979 Ojciec Święty Jan Paweł II zwrócił 
uwagę, iż jest zadaniem Kościoła przepowiadać i chronić fundamentalne 
prawa człowieka we wszystkich stadiach jego egzystencji. W ten kon-
tekst powszechnego nauczania Kościoła dotyczącego ochrony godności 
osoby wpisuje się również porządek kanoniczny, którego zadaniem jest 
ochrona nienaruszalnych i niezbywalnych praw uniwersalnych każdego 
człowieka, w tym ochrona praw wiernych. 

Procesy i procedury, zarówno sądowe, jak i administracyjne mają na 
celu nie tylko ochronę praw każdego wiernego, ale przede wszystkim 
są gwarantem sprawiedliwości. Zorganizowane dnia 22 października 
2015 r. na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
przez Wydział Prawa Kanonicznego sympozjum Procesy i procedury: 
nowe wyzwania odbywa się w niedługim czasie po ukazaniu się naj-
nowszego Motu proprio Ojca Świętego Franciszka Mitis Iudex Domi-
nus Iesus, w którym Prawodawca dokonuje znaczącej reformy procesu 
o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Aplikacja tych norm staje się 
nowym wyzwaniem zarówno dla ludzi nauki, jak i dla pracowników 
sądownictwa kościelnego. Nowe wyzwania dotyczą jednak również sfe-
ry administracyjnej Kościoła w wielu kwestiach od lat dyskutowanych 
i do dziś dyskusyjnych.

Przedstawiony w wersji drukowanej materiał stanowi głos w dys-
kusji w kwestiach ważnych i kontrowersyjnych, zarówno w dziedzinie 
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kanonicznego prawa procesowego, jak i kościelnej procedury admini-
stracyjnej. Jest to głos odważny, mający na względzie zarówno dobro 
Kościoła, jak i dobro każdego wiernego, a przede wszystkim jak najpeł-
niejszą ochronę praw człowieka i zasady sprawiedliwości.
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