SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA Z OKAZJI 25-LECIA
DZIAŁALNOŚCI SĄDU DIECEZJALNEGO W ELBLĄGU
Elbląg, dn. 15 maja 2017 r.
W dniu 15 maja 2017 roku w sali Caritas Diecezji Elbląskiej odbyło się spotkanie z okazji 25-lecia powstania Sądu Diecezjalnego w Elblągu. Ks. kan. dr Andrzej
Kłódka, oficjał Sądu Diecezjalnego w Elblągu, uroczyste posiedzenie rozpoczął modlitwą, a następnie przywitał zaproszonych gości i współpracowników Sądu Diecezjalnego w Elblągu. Wśród przyjezdnych gości byli obecni oficjałowie i pracownicy
sądów kościelnych w Olsztynie, Pelplinie i Gdańsku, z którymi to sądami (z racji
sąsiedztwa terytorialnego) prowadzona jest ścisła współpraca w ramach pomocy
prawnej i hierarchii instancyjnej.
Swoje słowo powitania również skierował do uczestników zebrania biskup elbląski dr Jacek Jezierski, który serdecznie podziękował za zorganizowane spotkanie
oraz wyraził słowa wdzięczności wszystkim pracownikom i współpracownikom
Sądu Diecezjalnego w Elblągu za dotychczasowe pełnienie posługi sądowej. Biskup
elbląski życzył zebranym owocnych obrad.
W dalszej części elbląski oficjał przedstawił krótką historię powołania tutejszego Trybunału. Przywołał w swoim wystąpieniu osobę pierwszego biskupa elbląskiego śp. bp. dr. Andrzeja Śliwińskiego (1992–2003), który niecałe dwa miesiące od chwili przeprowadzenia przez papieża Jana Pawła II reorganizacji struktur
administracyjnych Kościoła w Polsce na mocy bulli „Totus Tuus Poloniae populus”, powołał w dniu 11 maja 1992 roku na urząd wikariusza sądowego w Elblągu
ks. prał. kan. Walentego Szymańskiego oraz mianował sędziów i notariusza Sądu
Diecezjalnego w Elblągu. Po złożonej w 2007 roku rezygnacji z urzędu oficjała
przez ks. W. Szymańskiego biskup elbląski dr Jan Styrna zamianował wikariuszem
sądowym ks. Andrzeja Kłódkę, który pełni ten urząd do chwili obecnej. Na przestrzeni dwudziestu pięciu lat funkcjonowania naszej diecezji w strukturach Sądu
Diecezjalnego w Elblągu było 23 sędziów diecezjalnych, 11 sędziów audytorów,
czterech kapłanów ustanowionych było promotorami sprawiedliwości, siedem osób
pełniło urząd obrońcy węzła małżeńskiego, było 16 notariuszy sądowych, cztery
osoby były wpisane na listę adwokatów przy Trybunale elbląskim, a dwóch kapłanów jest ustanowionych doradcami przedprocesowymi. W toku prowadzonych
spraw sądowych sędziowie korzystali z pomocy sześciu wykwalifikowanych biegłych z zakresu psychologii i psychiatrii. Elbląski oficjał wyraził pragnienie, by
przybywało coraz więcej wykształconych w dziedzinie kanononistyki osób, zwłaszcza kapłanów.
Po prezentacji ks. A. Kłódki głos zabrał ks. kan. dr hab. Lucjan Świto, prof.
UWM, oficjał Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, który wygłosił przygotowany referat na temat recepcji przepisów Listu apostolskiego
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motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” z 2015 roku papieża Franciszka w funkcjonowaniu praktyki sądów kościelnych. Zebranym po raz kolejny został przedstawiony tryb prowadzenia procesów o orzeczenie nieważności małżeństwa. Prelegent
przedstawił również uchwaloną w dniu 23 marca 2017 roku nowelizację ustawy
„Kodeks karny” w sprawie obowiązku prawnego zgłaszania organom ścigania przypadków przestępstw wykorzystania seksualnego nieletnich. Ks. L. Świto zwrócił
szczególną uwagę na to, że powiadomienie prokuratury o dokonaniu wspomnianego
przestępstwa w dotychczasowym prawodawstwie było tzw. „obowiązkiem społecznym”, lecz od dnia 13 lipca 2017 roku, czyli po wejściu uchwalonej nowelizacji
stanie się „obowiązkiem prawnym”, do którego została dołączona sankcja karna.
Jedyny wyjątek: obowiązek ten nie obejmuje duchownego, który dowiedział się
o przestępstwie podczas spowiedzi (art. 178 pkt 2 KPK).
Następnie rozpoczęła się dyskusja uczestników jubileuszowego zebrania, podczas której zebrani odnosili się do zaprezentowanego przedłożenia warmińskiego
wikariusza sądowego oraz wymieniali się zdobytym doświadczeniem sądowym
i funkcjonującą praktyką w poszczególnych trybunałach kościelnych. Dyskutanci
zwrócili szczególną rolę, jaką w pracy sądowej pełnią obrońca węzła oraz powoływani biegli sądowi.
Na zakończenie spotkania ks. A. Kłódka podziękował wszystkim zebranym za
uczestnictwo w srebrnym jubileuszu Sądu Diecezjalnego w Elblągu, wyraził życzenie, aby podobne przyszłe spotkania owocowały głębszą integracją pracowników
sądów kościelnych.
Uroczyste posiedzenie zamknął bp Jacek Jezierski, udzielając wszystkim obecnym pasterskiego błogosławieństwa.
Po oficjalnej części zjazdu zebrani zostali podjęci obiadem, a później mogli
zwiedzić wnętrze elbląskiej katedry św. Mikołaja oraz obejrzeć panoramę Elbląga
i okolicy z wysokości tarasu widokowego katedralnej wieży.
Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit.
Ks. mgr lic. Andrzej Piotrowski WSD Elbląg

