
Prawo do przedstawienia dowodów, w tym powoływanie świadków, jest inte-
gralnym elementem prawa do obrony1. Prawodawca kościelny ogranicza jednak 
to prawo i uznaje, że strony oraz ich pełnomocnicy nie mogą być jednocześnie 
świadkami w tej samej sprawie. Podobnie uznaje sędziego i jego asystentów, 
adwokata oraz innych, którzy pomagają lub pomagali stronom w sprawie, a także 
kapłanów w odniesieniu do wszystkiego, co poznali w sakramentalnej spowiedzi, 
za niezdolnych do składania zeznań jako świadkowie (zob. kan. 1550 § 22). Nie 
należy również dopuszczać do składania zeznań małoletnich poniżej czternastego 
roku życia oraz upośledzonych umysłowo (zob. kan. 1550 § 1). Wskazane ogra-
niczenia to ustawowe przyczyny wyłączenia osób, które miałyby zeznawać jako 
świadkowie. W przypadku kiedy sędzia nie będzie wiedział o zaistnieniu jednej 
z przyczyn, o których powyżej, sama strona może prosić o wykluczenie świadka. 
Prawodawca dopuszcza jednak jeszcze inne, nieokreślone przez ustawę przyczy-
ny, z powodu których jedna ze stron prosi o wykluczenie świadka (kan. 1555). 
Taka możliwość jest zgodna z myślą Prawodawcy wyrażoną w kan. 1524 § 1, 
w którym przewiduje się, że zarówno powód jak i strona pozwana mogą zrzec się 
wszystkich bądź niektórych tylko aktów procesowych. Takie zrzeczenie się, aby 
było ważne, musi być dokonane na piśmie oraz powinno być podpisane przez 
stronę lub przez jej pełnomocnika, posiadającego specjalne zlecenie. Zrzeczenie 
to co do ważności musi być zakomunikowane drugiej stronie, zaakceptowane lub 
przynajmniej niekwestionowane przez tę ostatnią, i przyjęte przez przewodniczą-
cego lub przez ponensa (por. kan. 1524 § 3). 

Konieczne jest w tym momencie podkreślenie, że rezygnacja z przesłuchania 
świadka i jego wykluczenie to dwie różne figury prawne, opisane w innych kano-

1 Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej, Dekret z 11 kwietnia 1987, „Periodica” 77 (1988), 
s. 341.

2 Jeśli nie zaznaczono inaczej, kanony pochodzą z Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. 
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nach Kodeksu. Dla jasności terminologicznej należy podkreślić również różnicę 
pomiędzy „renuntiatio” (zrzeczenie się), „reprobatio” (odrzucenie) i „exclusio” 
(wykluczenie). Pierwsze jest własnym aktem strony, rezygnującej z tych aktów 
procesowych, które sama zgłosiła lub których żądała. „Reprobatio” jest zarzutem 
zgłoszonym przez stronę sędziemu przeciwko osobie świadka, zaś „exclusio” jest 
aktem sędziego, którym zabrania on świadkowi zeznawać, czym jednocześnie 
pozbawia tę osobę roli świadka w procesie3. 

Istnieją dwa warunki, aby wykluczenie świadka na wniosek strony mogło mieć 
miejsce. Pierwszym jest słuszna przyczyna wykluczenia a drugim – wskazanie jej 
przed przesłuchaniem świadka. 

1. SŁUSZNA PRZYCZYNA 

Wykluczenie świadka jest pozbawieniem go uprawnienia do zeznawania, cze-
go nie można uczynić bez słusznej i sprawdzonej przyczyny4. Z całą stanowczością 
zatem należy podkreślić, że strona może prosić o wykluczenie świadka, tylko 
jeśli zachodzi słuszna przyczyna („iusta causa”) owego wykluczenia. Problemem 
jednak jest fakt, że żaden z kodeksów – ani aktualny ani poprzedni – nie określa 
wprost o jaką konkretną przyczynę chodzi, a warunki wspomniane w kan. 1550 
nie odnoszą się do tego przypadku, ponieważ muszą być wzięte pod uwagę „ex 
officio”. Poprzednie prawo zawierało pewne analogiczne postanowienie w kan. 
1757 § 2 CIC 1917, jako że świadkowie byli widziani jako podejrzani („suspecti”), 
kiedy nie byli wiarygodni w związku z ich niemoralnym życiem lub jeśli przeja-
wiali poważną i wyrażoną wrogość wobec zainteresowanej strony5. Sąd mógł być 
nieświadomy stanu świadka w czasie, kiedy był on przesłuchiwany, stąd też stro-
na przeciwna była w stanie domagać się stwierdzenia niewłaściwości świadka 
(„reprobatio testis”). Obecne prawo jednakże nie przewiduje figury „podejrzane-
go świadka”. Odrzucenie poprzednich norm prawa oparte jest na fakcie, że nale-
ży przypuszczać, iż każda osoba, która pojawia się w procesie jest wiarygodna, 
chyba że coś innego zostanie udowodnione6. 

Strona, która proponuje wykluczenie świadka musi dowieść, że wysłuchanie 
świadka grozi krzywdą którejś ze stron bądź samej sprawiedliwości. Przyczyna 
wyrażonej obawy musi leżeć samej osobie świadka a nie w oczekiwanej treści 

3 J. J. García Faílde, Can. 1555. Comentario, w: Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, 
vol. IV/2, red. Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez – Ocaña, Pamplona 2002, s. 1342.

4 L. Del Amo, J. Calvo, Komentarz do kan. 1555, w: Uniwersytet Nawarry w Pampelunie, Wydział 
Prawa Kanonicznego, Instytut Martin de Azpilcueta, Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, edycja 
polska na podst. wydania hiszpańskiego, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 1170.

5 Kan. 1757 § 2 KPK 1917: Ut suspecti: 2. Qui ita abiectis sunt moribus ut fide digni non habeantur;  
3. Publici gravesque partis inimici.

6 K. Lüdicke, R. Jenkins, Dignitas Connubii. Norms and commentary, Washington 2009, s. 339.
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zeznania7. Inaczej było w Kodeksie z 1917 r., który odróżniał „reprobatio personae 
testis” od „reprobatio testificationum vel attestationum” i według którego wolno 
było wnosić zarzuty co do sposobu przesłuchania świadka, np. że przy przesłu-
chaniu nie zachowano przepisów prawa. Istniała również możliwość zwalczania 
treści zeznań, zwłaszcza przez podkreślanie, że są one fałszywe, sprzeczne we-
wnętrznie, niepewne czy też nielogiczne (kan. 1783 KPK 1917)8. Jeśli jednak 
według aktualnego prawa, przyczyna wykluczenia musi leżeć w samej osobie 
świadka, to można sobie wyobrazić, że pewne fakty dotyczące świadka mogą 
prowadzić do traktowania świadka jako uprzedzonego bądź stronniczego w takim 
stopniu, że nie można wykluczyć fałszywego wpływu na decyzję sądu. Świadek 
może zatem być wykluczony, jeśli określi się, że nawet późniejsza argumentacja, 
podczas dyskusji sprawy, nie załagodzi tej obawy9. 

Przyczyną takiego ewentualnego wykluczenia świadka może być jego nega-
tywne nastawienie do strony, brak obiektywizmu lub wiarygodności wynikający 
z emocjonalnego zaangażowania w proces, uzasadniona obawa przed jego nie-
prawdziwymi zeznaniami a więc możliwością zaszkodzenia interesom strony, 
starszy wiek, choroba, nadmierna przyjaźń lub wrogość wobec jednej ze stron, 
podejrzenie przekupienia świadka, zawodowa lub prywatna zależność świadka od 
jednej ze stron, itd.10 Przyczyny nie są enumeratywnie wyliczone i każda zgłoszo-
na przez stronę musi być przez sędziego oceniona czy jest słuszna. Warto tylko 
dodać, że sama możliwość, iż świadek postawi stronę w negatywnym świetle nie 
jest wystarczającą przyczyną jego wykluczenia11.

2. WSKAZANIE PRZYCZYNY PRZED PRZESŁUCHANIEM ŚWIADKA

Prośba o wykluczenie świadka powinna być przedstawiona przed przesłucha-
niem świadka i jest to drugi konieczny warunek skutecznego wykluczenia. Oczy-
wiście taka sytuacja ma zastosowanie, jeśli, zgodnie z kan. 1554, nazwiska 
świadków są podane do wiadomości strony wcześniej od ich wysłuchania. W prze-
ciwnym wypadku, prośba o wykluczenie może zaistnieć po przesłuchaniu świad-

7 Tamże.
8 F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 3, Opole 1958, s. 105.
9 K. Lüdicke, R. Jenkins, dz. cyt., s. 339.
10 J. J. García Faílde, Tratado de Derecho Procesal Canónico, Salamanca 2007, s. 232; Tenże, Can. 

1555..., dz. cyt., s. 1343; T. Rozkrut, Tytuł VII. Dowody, w: Komentarz do Instrukcji procesowej „Di-
gnitas connubii”, red. T. Rozkrut, Sandomierz 2007, s. 275; R. Sztychmiler, Proces sporny, w: Ko-
mentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. V, Księga VII. Procesy, red. J. Krukowski, Pallottinum 
2007, s. 209.

11 C.A. Cox, The Contentious Trial (cc. 1501-1670), w: New Commentary on the Code of Canon Law 
commissioned by The Canon Law Society of America, red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New 
York 2000, s. 1683.
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ka12, kiedy np. dochodzi do sytuacji, o której w kan. 1554. Sędzia uznaje wtedy, 
że nie można bez poważnej trudności podać nazwiska świadków do wiadomości 
stron przed przesłuchaniem i czyni to dopiero przed ogłoszeniem zeznań13. Moż-
liwość wykluczenia jest zapewniona, jeśli strona prosząca o wykluczenie jeszcze 
nie zapoznała się z treścią zeznania, np. przez swojego adwokata14. Niektórzy 
kanoniści twierdzą jednak, że jeśli strona dowiedziałaby się o przyczynie ewen-
tualnego wykluczenia świadka po jego przesłuchaniu, nie mogłaby już żądać jego 
wyłączenia z procesu a tylko zwalczać prawdziwość jego zeznań w debacie przed-
wyrokowej, zgodnie z kan. 1601-160615. 

W Kodeksie z 1917 r. zawiadomienie o nazwiskach świadków, którzy mają 
zostać przesłuchani, było wzajemnym obowiązkiem stron16. W rzeczywistości 
jednak bardzo często dokonywał tego sędzia. W nowym Kodeksie nie zostało 
jasno określone czy owo zawiadomienie należy do sędziego „ex officio”17, chociaż 
większość kanonistów oraz praktyka sądowa tak właśnie uznaje18. 

Aktualne prawo nie określa, w jakim czasie należy złożyć wniosek o wyklu-
czenie świadka. Poprzedni Kodeks precyzował, że strona może zgłosić taki wnio-
sek w ciągu trzech dni od dnia, w którym zostały jej podane do wiadomości na-
zwiska świadków. Było to możliwe również później, jeśli strona przynajmniej 
złożyła przysięgę, że przedtem nie wiedziała o podniesionych zarzutach19. Obec-
nie taki termin jest ustalany przez sędziego lub mija, kiedy sędzia przystępuje do 
przesłuchania świadka. 

Należy rozważyć jeszcze jedną sytuację, a mianowicie kiedy świadek prosi 
sędziego, aby jego nazwisko nie było podawane do wiadomości stronom, uzasad-
niając swój wniosek na przykład obawą przed zemstą jednej ze stron20. Prawo-
dawca w kan. 1598 § 1 postanawia, że w sprawach dotyczących dobra publiczne-
go, sędzia, dla uniknięcia bardzo poważnych niebezpieczeństw, może zadecydować, 
że jakiegoś aktu nie należy nikomu ujawniać, z zastrzeżeniem że prawo do obro-
ny musi być zawsze zachowane. Przepis ten został uszczegółowiony w „Dignitas 
connubii” i w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa: „nie należy do-

12 K. Lüdicke, R. Jenkins, dz. cyt., s. 339. 
13 J. L. López Zubillaga, Can. 1555. Comentario, w: Código de Derecho Canónico, Edición bilingüe 

comentada por los profesores de la Facultad de Derecho Canónico de la Univerisdad Pontificia de 
Salamanca, Madrid 2008, s. 883.

14 K. Lüdicke, R. Jenkins, dz. cyt., s. 340.
15 R. Sztychmiler, dz. cyt., s. 209, T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 4, 

Olsztyn 1990, s. 267.
16 Kan. 1763 KPK 1917: Partes debent sibi invicem nota facere testium nomina”; obecnie kan. 1554: 

„antequam testes examinentur, eorum nomina cum partibus communicentur”.
17 „Communicationes” 11 (1979), s. 112, kan. 197.
18 L. Chiapetta, Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico – pastorale, t. 3, Bologna 2011, s. 132; 

L. Del Amo, J. Calvo, dz. cyt., s. 1170. 
19 F. Roberti, De processibus, t. 2, Romae 1941, nr 341.
20 J.J. García Faílde, Tratado..,. dz. cyt., s. 236.
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puszczać dowodów utajnionych, jak tylko z poważnych powodów, przy zabezpie-
czeniu adwokatom stron prawa do ich poznania” (art. 157 § 2 DC). Wydaje się, 
że jeśli strona nie miałaby adwokata w procesie, prawidłowym rozwiązaniem 
byłoby powołanie go z urzędu. Adwokat mógłby, po złożeniu przysięgi o docho-
waniu tajemnicy, poznać nazwisko świadka i ewentualnie złożyć wniosek o jego 
wykluczenie. 

3. WYKLUCZENIE WŁASNEGO ŚWIADKA

Należy zauważyć, że wykluczenie może dotyczyć zarówno świadków przesta-
wionych przez drugą stronę (również przez promotora sprawiedliwości, obrońcę 
węzła małżeńskiego czy sędziego „ex officio”) jak i świadków przedstawionych 
przez samą stronę na swoją obronę. W Kodeksie z 1917 r. Prawodawca postanawiał, 
że strona nie może odrzucić świadka, którego sama powołała, chyba że pojawi się 
nowa przyczyna wykluczenia, może jednak wystąpić przeciwko jego zeznaniom21. 
Według obecnego prawa zakaz ten nie obowiązuje, co jest właściwym rozwiąza-
niem. Mogłoby się bowiem zdarzyć, że strona, która powołuje świadka może być 
w błędzie odnośnie do jego wiarygodności lub zdolności do składania zeznań22. 
W tym przypadku wykluczenie, jeśli zostanie zaakceptowane przez sędziego, ma 
mocniejszy skutek niż rezygnacja z przesłuchania świadka, ponieważ pozbawia 
drugą stronę prawa domagania się, aby mimo to świadek został przesłuchany (kan. 
1551)23.

4. DECYZJA SĘDZIEGO I JEJ ZASKARŻENIE 

Racje wykluczenia analizuje sędzia i tylko on podejmuje decyzję o wyklucze-
niu świadka24. Musi on jednak rozważyć zaproponowane przyczyny wykluczenia 
i określić, czy stanowią one dostateczną podstawę do podjęcia tego aktu oraz czy 
nie będzie on zagrożeniem dla poznania prawdy i właściwego wyniku procesu. 
Jeśli te kwestie nie zostaną ustalone, prośba strony powinna zostać odrzucona. 
Należy podkreślić, że strony mają prawo do przedstawiania dowodów ze świadków 
i w zasadzie, strona przeciwna może im przeciwdziałać tylko przez proponowanie 
własnych dowodów i przedstawienie kontrargumentów przeciwko dowodom 
przedłożonym przez stronę. W tym świetle, sędzia nie powinien zatem szybko 

21 Kan. 1764 § 3 KPK 1917: Pars nequit reprobare personam testis quem ipsa induxit, nisi nova repro-
bationis causa supervenerit, quamvis possit eius dicta reprobare. 

22 L. Del Amo, J. Calvo, dz. cyt., s. 1170.
23 L. Chiapetta, dz. cyt., s. 132.
24 T. Rozkrut, dz. cyt., s. 275.
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zgadzać się na wykluczenie świadka. W niektórych przypadkach bardziej roztrop-
ne byłoby rozważenie przedstawionych przyczyn wykluczenia przy ocenie zezna-
nia świadka niż samo jego wykluczenie. Niemniej jednak, jeśli przywoływane 
przyczyny przemawiają za wykluczeniem świadka, sędzia powinien zgodzić się 
na wniosek strony proszącej o wykluczenie25.

Wniosek o wyłączenie świadka sędzia rozpatruje jako sprawę wpadkową26 
jednak bezpodstawne wnioski o wykluczenie świadka, które sędzia uzna za celo-
wo obliczone na przedłużenie procesu lub większe zagmatwanie sprawy, powinny 
być przez niego niezwłocznie oddalone. Wniosek o wykluczenie świadka ma 
naturę zarzutu zawieszającego („exceptio dilatoria”)27 i jako taki powinien być 
rozstrzygnięty jak najszybciej („quam primum”) (zob. kan. 1459 § 2). Jednak 
„quam primum” nie jest tożsame z „expeditissime”, które wyklucza apelację (zob. 
1629 nr 5). 

Kodeks nie przewiduje żadnego prawnego środka przeciwko odrzuceniu proś-
by o wykluczenie świadka z wyjątkiem apelacji przeciwko definitywnemu wyro-
kowi (zob. kan. 1629 nr 4)28. W przypadku gdy strona odwołuje się od decyzji 
sędziego odmawiającej wykluczenia świadka łącznie z odwołaniem się od wyro-
ku, gdyby decyzja sędziego została zmieniona, wówczas zeznania tego świadka 
nie mogą być brane pod uwagę przy rozsądzaniu sprawy w apelacji29. W apelacji 
przeciwko definitywnemu wyrokowi należałoby wykazać, że przesłuchanie danej 
osoby w charakterze świadka przeszkadza w odkryciu prawdy a jego wykluczenie 
mogłoby zmienić dotychczasowy wyrok na sprawiedliwy. 

Należy jednak odnotować odmienną ale nieodosobnioną opinię hiszpańskiego 
kanonisty J.J. García Faílde, który dostrzega jeszcze jeden środek przeciwko de-
cyzji sędziego i twierdzi, że jeśli sędzia nie wykluczy świadka na wniosek strony, 
jego decyzję powinno się traktować jako odrzucenie dowodu i powinno się pro-
cedować według kan. 1527 § 2. Jeśli zatem strona wnioskuje o dopuszczenie 
dowodu odrzuconego przez sędziego, sam sędzia powinien sprawę jak najszybciej 
rozstrzygnąć30, a w sprawach o nieważność małżeństwa, przysługiwałoby wówczas 
odwołanie do kolegium sędziów31. 

25 K. Lüdicke, R. Jenkins, dz. cyt., s. 340.
26 R, Sztychmiler, dz. cyt., s. 209.
27 J. J. García Faílde, Can. 1555…, dz. cyt. s. 1342, tenże, Tratado..., dz. cyt., s. 232.
28 K. Lüdicke, R. Jenkins, dz. cyt., s. 340; R, Sztychmiler, dz. cyt., s. 209.
29 R. Sztychmiler, dz. cyt. s. 209.
30 J.J. García Faílde, Tratado..., dz. cyt., s. 232. Podobnie uważa P. Moneta, I testimoni, w: Il giudizio di 

nullità matrimoniale dopo l’Istruzione „Dignitas connubii”. Parte terza: la parte dinamica del pro-
cesso, red. P.A. Bonnet, C. Gullo, Città del Vaticano 2008, s. 375 oraz C.A. Cox, dz.cyt., s. 1683.

31 Art. 158 § 1 Dignitas connubii.
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5. ODMOWA WYKLUCZENIA ŚWIADKA A NEGACJA PRAWA DO OBRONY

Ze względu na poważną konsekwencję, jaką jest wada nieważności nieusuwal-
nej wyroku, należy przeanalizować jeszcze jedną kwestię, a mianowicie czy od-
mowa przez sędziego wykluczenia świadka na wniosek strony jest odmówieniem 
prawa do obrony. To zagadnienie będzie podjęte w świetle orzecznictwa Roty 
Rzymskiej, które jest uzupełniającym źródłem prawa (kan. 19).

Ogólnie rzecz ujmując, sędzia może naruszyć prawo strony do obrony, jeśli 
uniemożliwi jej skorzystanie z uprawnienia, które jej przysługuje32. Należy pod-
kreślić, że możliwość skorzystania z danego uprawnienia musi być realna a nie 
tylko teoretyczna33. Ponadto nie jest ważne czy strona skorzysta z danego upraw-
nienia czy też nie, ważne aby nie była pozbawiona takiej możliwości. W tym 
kontekście, strona powinna być poinformowana o nazwiskach, osób, które w proce-
sie mają być przesłuchane jako świadkowie oraz o możliwości ich wykluczenia. 
Zarówno Kodeks z 1983 r. jak i poprzedni postanawia tylko, że zanim nastąpi 
przesłuchanie świadków, ich nazwiska należy podać do wiadomości stron. Jeśli 
jednak według roztropnego uznania sędziego, nie dało się tego zrobić bez poważ-
nej trudności, trzeba to uczynić przynajmniej przed ogłoszeniem zeznań34. Jedynie 
Instrukcja „Provida Mater” Kongregacji Dyscypliny Sakramentów z 15 sierpnia 
1936 r., precyzowała wprost, że w procesach o stwierdzenie nieważności małżeń-
stwa, imiona i nazwiska świadków dopuszczonych do zeznań, trybunał podaje do 
wiadomości zainteresowanej stronie, aby ta miała możliwość zgłoszenia wniosku 
o wyłączenie świadka35. Niektóre trybunały w Polsce w swojej praktyce informu-
ją, że strona może wnieść uzasadnione zastrzeżenia przeciwko dopuszczeniu 
świadków, których dane osobowe są jej podane do wiadomości36. Podobna jest 
praktyka Roty Rzymskiej37.

32 Decr. c. De Lanversin z 15 czerwca 1988, Reg. Flaminii seu Caesenaten., B. 63/88.
33 Decr. c. Huot z 12 marca 1976, Neapolitana, B 29/76: Admittere etiam possumus, nostris praesertim 

temporibus in quibus ius personarum et ius defensionis ita extollitur, quod huiusmodi possibilitas 
accipienda sane est ut practica possibilitas et non mere theorica.

34 Kan. 1554 KPK; kan. 1763 KPK 17; art. 199 Dignitas connubii.
35 Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum, Provida Mater, art. 126. § 1: Testium nomina parti, 

cuius interest, a tribunali tempestive nota fieri debent, ut ipsa exceptionem, si velit, testis reprobatoriam 
opponere possit. § 2. Si haec notificatio, gravi de causa prudenti instructoris iudicio aestimanda, vel 
instante vinculi defensore, ante testium examen non expediat, saltem ante testificationum publicationem 
facienda est.

36 Taką praktykę stosuje m.in. Trybunał Diecezji Pelplińskiej. 
37 A. Stankiewicz, Praxis iudicialis canonica (do użytku studentów Studium Rotalnego), Romae 2010, 

s. 115-116: Exclusio personae testis fieri debet intra terminum a iudice statutum a recepta notificatio-
ne nominum testium, nisi locorum distantia longiorem terminum requirat, aut pars probet defectum 
testis antea sibi notum non fuisse […] Apud Rotam Romanam quaestio haec per memorialia discep-
tatur et definitur per decretum Turni, audito defensore vinculi vel promotore iustitiae, in causis quibus 
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Powyższe rozważania nie oznaczają jednak, że brak poinformowania strony 
przez sędziego o możliwości wykluczenia świadka lub odmowa jego wykluczenia 
na wniosek strony są równoznaczne z odmówieniem stronie prawa do obrony. Jest 
to tylko jeden z elementów procesu, a strona może korzystać ze swego prawa do 
obrony na jego innych etapach38. Zazwyczaj w sprawie o nieważność wyroku 
zostaje udowodnione, na bazie akt procesowych zebranych w poprzedniej instan-
cji, że strona dokonała wielu czynności w celu dochodzenia swoich praw i w ten 
sposób skorzystała ze swego prawa do obrony39. W orzecznictwie Roty Rzymskiej 
nie została stwierdzona nieważność wyroku z powodu odmowy prawa do obrony 
tylko na podstawie ograniczenia stronie prawa do przedstawiania dowodów ze 
świadków bądź z powodu ich odrzucenia lub odmowy wykluczenia świadka na 
wniosek strony40. 

Podsumowując, wykluczenie świadka w procesie kanonicznym jest uprawnie-
niem przysługującym stronie. Jednakże to od decyzji sędziego, który musi wziąć 
pod uwagę „iusta causa” wykluczenia oraz czas przedstawienia wniosku, zależy 
czy świadek zostanie wykluczony czy też nie. Zasadnym wydaje się, że „słuszna 
przyczyna” jako motyw wykluczenia nie została dookreślona przez Prawodawcę 
ale pozostawiona swobodnej ocenie sędziego. Niepokoi jednak fakt niezgodności 
kanonistów co do sposobu postępowania w przypadku, kiedy wniosek wyklucza-
jący świadka zostanie odrzucony przez sędziego. Jedni proponują, aby strona 
prosiła sędziego o odwołanie dekretu odrzucającego wniosek o wykluczenie 
świadka lub aby odwołała się do kolegium sędziowskiego, w przypadku kiedy 
sprawa jest sądzona kolegialnie (np. w sprawach o stwierdzenie nieważności 
małżeństwa). Inni natomiast twierdzą, że jedynym środkiem przeciwko decyzji 
sędziego jest apelacja od ostatecznego wyroku. Nie ulega natomiast wątpliwości, 
że samo odrzucenie wniosku strony o wykluczenie świadka, przy zachowaniu 
innych elementów kontradyktoryjności procesu, nie jest równoznaczne z odmową 
prawa do obrony. 

intersunt. Admissa exclusione testimonium reprobatae personae non est amplius considerandum. 
Podobnie twierdzi J.M. Pinna, Praxis iudicialis canonica, Romae 1966, s. 90. 

38 Decr. c. Giannecchini z 23 maja 1989, Reg. Flaminii seu Carsenten., B 28/89. 
39 Decr. c. Bruno z 31 maja 1985, Novae Aureliae, B. 62/85; Decr. c. Faltin z 25 maja 1987 r., Matriten., 

B. 36/87.
40 G. Erlebach, La nullità della sentenza giudiziale “ob ius defensionis denegatum” nella giurispruden-

za rotale, Città del Vaticano 1991, s. 256. Również w późniejszym orzecznictwie rotalnym nie znala-
złem decyzji orzekających nieważność wyroku tylko z powodów wyżej wymienionych.
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Summary  
Exclusion of a Witness at the Request of the Party  

in the Canonical Process

The article is intended to help in the legal processes undertaken by the Church’s 
tribunals. According to the can. 1555 of the Code of Canon Law, a party may re-
quest that a witness be excluded. The judge however, has the final authority to 
determine whether or not to exclude the witness. The right to present proofs, among 
which proposing witnesses is often the most important, is an integral element of 
the right of defense. Therefore, a party’s objection to the introduction of a witness 
must indicate a “just cause” for the exclusion. This cause would include claims 
that the witness is unsuitable or might include the contention that the witness has 
no relevant knowledge, that he or she has been coached, that his or her testimony 
may have been coerced or that the proposed witness is prejudiced. The possibil-
ity that the testimony of a witness might reflect negatively on the party is not a just 
cause for exclusion. “Just cause” for the exclusion must be shown before the 
questioning of the witness. There is doubt if a recourse against the decision of 
a judge to admit or to exclude the witness is to be made before that same judge or 
the collegiate tribunal or may only be appealed when the appeal is lodged jointly 
with an appeal of the definitive sentence. 

canonical process, witness, exclusion
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