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rządzenia1. Jednak wciąż istnieje obowiązek unikania ducha kłótni czy
sporu (Tyt 3, 1-2; 1 Tm 3, 3; 2 Tm 2, 23-24), który winien być zastąpiony przez ducha łagodności (1 Kor 13, 4-7), by „zachowując sprawiedliwość, na ile to możliwe, wykluczyć spory w Ludzie Bożym i jak
najszybciej pokojowo je rozwiązywać” (can. 1446 §1)2. Można więc
postawić tezę, że ewangeliczny nakaz zapobiegania sporom poprzez
szukanie dróg pojednania3, znajduje odzwierciedlenie w kanonicznym
zaleceniu unikania konfliktów bądź dążenia do ich rozstrzygnięcia
w drodze ugody czy sądu polubownego4.

1. Posoborowa reforma sprawiedliwości administracyjnej
w Kościele

Sekcja pierwsza piątej części Księgi siódmej Procesy aktualnie
obowiązującego Kodeksu z 1983 r., zatytułowana Rekursy przeciw
dekretom administracyjnym, zawiera zasadniczo nowe normy w stosunku do Kodeksu z 1917 r. W starym prawie odwołanie się mogło
mieć miejsce jedynie od dekretów ordynariuszy za pomocą rekursu
hierarchicznego do kongregacji Kurii Rzymskiej (kan. 1601). W okresie posoborowym, szczególnie w okresie prac nad przygotowaniem
nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, system ów został skrytykowany ze względu na brak odpowiedniej ochrony praw wiernych i niewystarczający obiektywizm decyzji rozstrzygających spór administracyjny. Papież Paweł VI przeprowadzając reformę Kurii Rzymskiej mocą
konstytucji Regimini Ecclesiae Universae (15.08.1967), przywrócił
sądową kontrolę nad działalnością administracji kościelnej (art. 106),
zniesioną przez Piusa X w 1908 r. (Konst. Ap. Sapienti Consilio).
Nowością w stosunku do KPK z 1917 r. jest ustanowienie przez nowy
Kodeks środków odwoławczych, które zmierzają do zapobieżenia poE. Labandeira, Trattato di diritto amministrativo canonico, Milano 1994, s. 455.
J. Miras, J. Canosa, E. Baura, Compendio di diritto amministrativo canonico,
Roma 2007, s. 330.
3
Mt 5, 9; 18, 15-16; Mk 9,49. Por. J. Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, Warszawa 2011, s. 512.
4
P. Majer (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, ed. polska, Kraków
2011, s. 1301.
1
2
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wstaniu sporu administracyjnego. Tego rodzaju środki zostały wysunięte
przez Papieską Komisję do Spraw Reformy KPK, która zgłosiła nowy
model systemu sprawiedliwości administracyjnej w schemacie De procedura administrativa5, który w 1972 r. został rozesłany konferencjom
biskupów i dykasteriom Kurii Rzymskiej do zaopiniowania. Projekt
został zaaprobowany przez biskupów w nadesłanych przez nich uwagach. W schemacie tym zostały zaproponowane dwa rodzaje środków
prawnych przeciwko wadliwym aktom administracyjnym. Na pierwszym miejscu zostały wymienione środki, które mają na celu zapobiec
powstaniu sporu administracyjnego. Temu miała służyć prośba do autora aktu administracyjnego o ponowne rozpatrzenie sprawy i ewentualne
odwołanie lub poprawienie dekretu oraz zwrócenie się obu stron zainteresowanych, tzn. jednostki administrowanej, będącej adresatem aktu,
i organu kościelnej władzy administracyjnej, będącego autorem tego
aktu, do sądu polubownego lub komisji pojednawczej (kan. 1733-1734).
W wypadku gdyby zastosowanie powyższych środków nie przyczyniło się do pogodzenia stron, jednostka administrowana mogła zwrócić
się do organów władzy kościelnej o rozpatrzenie i rozstrzygnięcie sporu
przez wniesienie środków odwoławczych w ścisłym tego słowa znaczeniu, a mianowicie rekursu hierarchicznego z jakiegokolwiek słusznego
motywu (kan. 1735-1739) oraz rekursu do trybunału administracyjnego
z motywu nielegalności aktu administracyjnego lub z motywu naprawienia szkody wynikłej z nielegalnego aktu (kan. 1445 §2) 6.
Zgodność stanowisk Papieskiej Komisji do Spraw Reformy KPK
i konsultowanych konferencji biskupów i dykasterii Kurii Rzymskiej,
co do możliwości zastosowania środków polubownych przed ewentualnym sporem administracyjnym, była motywowana tym, że tego rodzaju środki o charakterze raczej pastoralnym aniżeli ściśle prawnym
bardziej odpowiadają duchowi Kościoła, kierującego się miłością braPierwsza wersja schematu procedury administracyjnej była przedstawiona
w 1970 r.; por. Communicationes 2(1979) s. 191-194; 4(1972), s. 36-38. Druga wersja
- w 1972 r.; Schema canonum de procedura administrativa, Typis Polyglottis Vaticanis
1972.
6
G. Erlebach, A. Dzięga, J. Krukowski (red.), R. Sztychmiler, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 5, Księga VII. Procesy, Poznań 2007, s. 421.
5
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terską w stosunkach nie tylko między poszczególnymi wiernymi, ale
również między wiernymi a przełożonymi7.
Wprowadzając środki pojednawcze do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. prawodawca sięgnął zarówno do tradycji kanonistycznej8, jak również do współczesnych form rozwiązywania konfliktów
między jednostką i władzą w niektórych regionach, a zwłaszcza w krajach pozostających w kręgu kultury anglosaskiej. Środki mające za cel
bezpośredni niedopuszczenie do powstania sporu administracyjnego
w sensie formalnym (kan. 1733-1734), których zastosowanie jest nakazane bądź zalecane przez prawodawcę, są następujące: prośba do
autora dekretu o odwołanie go lub poprawienie, zwrócenie się obu
stron do mediatorów, skierowanie sprawy do rozpatrzenia przez urząd
lub komisję ustanowioną przez konferencję biskupów lub poszczególnego biskupa9.
2. Przedmiot polubownych środków odwoławczych
Mówiąc o środkach pojednawczych, stosowanych wobec wadliwych aktów administracyjnych, należy sprecyzować, jakich aktów
dotyczyć będą wspomniane środki. Prawodawca określa zakres przedmiotowy tychże aktów w kan. 1732, wskazując, iż są to wszystkie akty
administracyjne poszczególne, zwłaszcza zaś dekrety i nakazy konkretne, czyli takie oświadczenia woli podmiotów kościelnej władzy
administracyjnej, które rodzą określone skutki prawne dla osób hierarchicznie podlegających tymże podmiotom, wydane w zakresie zewnętrznym pozasądowym. Aktami niezaskarżalnymi natomiast są: dekrety ogólne organów władzy ustawodawczej lub wykonawczej; akty
7
Por. J. Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, s. 511; M. Lefebvre, De
nonnullis technicis animadversionibus episcoporum in schema „De procedura administrativa”, Ephemerides Iuris Canonici 29(1973), s. 198; P. Ciprotti, Relatio de
animadversionibus quae factae sunt ad schema canonum „De procedura administrativa” ab Episcopalibus Conferentiis et a Sanctae Sedes Dicasteriis, Communicationes
5(1973), s. 239.
8
G. Erlebach, A. Dzięga, J. Krukowski (red.), R. Sztychmiler, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 5, s. 421.
9
J. Krukowski, Administracja w Kościele, Lublin 1985, s. 204-205.
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administracyjne konkretne wydane przez podmioty władzy sądowniczej na etapie rozpoznawania sprawy; akty administracyjne konkretne
wydane w zakresie wewnętrznym tak sakramentalnym jak i pozasakramentalnym przez Penitencjarię Apostolską; akty administracyjne wydane przez Biskupa Rzymu mocą jego władzy prymacjalnej oraz przez
Sobór Powszechny. Można natomiast zaskarżyć akty administracyjne
konkretne wydane przez dykasterie Kurii Rzymskiej, pełniące funkcje administracyjne, chyba że uzyskały one aprobatę Biskupa Rzymu,
wydaną w formie specyficznej (por. kan. 1405 §2). Nie można także
zaskarżyć aktów administracyjnych konkretnych mających charakter
jedynie przygotowawczy, których autorem jest kolegialny organ konsultacyjny, wyrażający radę bądź opinię odnośnie do legalności lub
poprawności merytorycznej danego aktu administracyjnego, przed
wydaniem definitywnego aktu konkretnego przez organ kościelnej
władzy wykonawczej. Akty te bowiem, same z siebie nie rodzą skutków prawnych. W przypadku zaś pominięcia wymaganej przez prawo
opinii bądź zgody kolegialnego organu konsultacyjnego, jeżeli z aktu
takiego wynikła szkoda, można zastosować przeciwko niemu środek
odwoławczy10.
3. Prośba do autora dekretu o odwołanie go lub poprawienie
Ten najprostszy sposób zapobieżenia powstaniu sporu praktykowany był w Kościele od początków jego istnienia. Do przełożonego, którego nakaz spowodował jakąś szkodę bądź nakładał nadmierny ciężar,
wnoszono suplikację (supplicatio) nazywaną później rekursem łaski
(recursus gratiae). Celem prośby do autora krzywdzącego aktu administracyjnego była chęć uchylenia się od obowiązku przestrzegania go
w życiu. Znane były także inne tego typu środki zaradcze jak oppositio, remonstratio, beneficium novae audientiae, aperitio oris. Wzmianki o tymże środku odwoławczym znajdują się już w Dekrecie Gracjana
oraz w prawie dekretałów. W późniejszym czasie nie budził on większego zainteresowania ani w praktyce, ani w nauce prawa, pojawia10
G. Erlebach, A. Dzięga, J. Krukowski (red.), R. Sztychmiler, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 5, s. 422-423.
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jąc się powtórnie dopiero w schemacie De procedura administrativa
z 1972 r. Papieskiej Komisji do Spraw Reformy CIC11.
3.1. Prośba do autora dekretu w ujęciu historycznym
Mimo, iż przed powstaniem prawa dekretałów w Kościele trudno było wyodrębnić władzę administracyjną i sądową, to jednak już
wówczas istniały środki ochrony prawnej, z których korzystali wierni
czujący się pokrzywdzeni określoną decyzją władzy kościelnej. Brak
ścisłości pojęć prawnych używanych w tamtym okresie nie pozwala na dokładne ustalenie, czy środki te stosowane były wobec aktów
administracyjnych we współczesnym rozumieniu. Można jednak już
wtedy wskazać na trzy rodzaje środków odwoławczych stosowanych
przeciwko decyzjom administracyjnym: suplikację, apelację seu rekurs hierarchiczny i bezpośredni rekurs do papieża. Prośba skierowana
do autora aktu określana była mianem suplikacji (supplicatio), która
z czasem została nazwana rekursem łaski. Stosowana była właściwie
w całym okresie poprzedzającym prawo dekretałów, zwłaszcza zaś
w dekrecie Gracjana można odnaleźć odnoszące się do niej konkretne
wzmianki12.
W drugim okresie rozwoju kościelnej sprawiedliwości administracyjnej, trwającym od prawa dekretałów do reformy Kurii Rzymskiej
papieża Piusa X w 1908 r., można zaobserwować następujący sukcesywny rozdział kompetencji organów władzy kościelnej sprawujących
kontrolę nad funkcjonowaniem administracji. Także w tym okresie
suplikacja, zwana rekursem łaski bądź remonstratio, posiadała charakter prośby skierowanej do autora aktu (nakazu), celem uchylenia obowiązku jego wykonania. Papież Aleksander III w prawie dekretałów
nakazał biskupowi zadośćuczynić przedstawianym mu suplikacjom,
mając na uwadze wymogi sprawiedliwości i obowiązki związane
z jego urzędem13.
Por. J. Krukowski, Administracja w Kościele, s. 205.
Tamże, s. 188-189; J. Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, s. 492-493.
13
J. Krukowski, Administracja w Kościele, s. 191; J. Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, s. 495-496.
11
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W trzecim okresie, a zatem od reformy Piusa X do reformy Pawła
VI w 1967 r., prośba do autora aktu zostaje niejako „przemilczana”
przez prawodawcę, który skoncentrował swoją uwagę na rekursie hierarchicznym do kongregacji Kurii Rzymskiej, jako środku odwoławczym rozstrzygającym spory administracyjne. Wyłączenie działalności administracyjnej spod kontroli sądowej dokonane przez papieża
Piusa X w roku 1908, znalazło potwierdzenie w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku. Taki system rozwiązywania sporów administracyjnych został jednak skrytykowany przez kanonistów, zwłaszcza
w okresie soborowej odnowy Kościoła14. Wówczas właśnie, Papieska
Komisja do Spraw Reformy CIC przedstawiła nowy model systemu
tejże sprawiedliwości we wspomnianym już schemacie De procedura
administrativa, rozesłanym do zaopiniowania w 1972 r. konferencjom
biskupów oraz dykasteriom Kurii Rzymskiej. Reforma kościelnego
prawa administracyjnego przedstawiona w tymże schemacie, zakładała między innymi wprowadzenie środków odwoławczych, których celem byłoby zapobieżenie powstaniu sporu administracyjnego. Wśród
nich na pierwszym miejscu znalazła się prośba do autora aktu o odwołanie go lub poprawienie15.
3.2. Prośba do autora dekretu w aktualnych przepisach kodeksowych
Zgodnie z nakazem kodeksowym zawartym w kan. 1734 §1, przed
zgłoszeniem rekursu hierarchicznego, do autora aktu należy wnieść
pisemną prośbę o odwołanie lub poprawienie dekretu. Prośba wyrażona tylko ustnie nie rodzi skutków prawnych16; winna mieć charakter
pisma formalnego, to jest petycji lub listu, jednoznacznie wskazywać,
jakiego aktu administracyjnego dotyczy i wnosić o jego odwołanie lub
poprawienie17. Motywem takiej prośby winno być przekonanie zainJ. Krukowski, Administracja w Kościele, s. 200; por. J. Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, s. 502-505.
15
J. Krukowski, Administracja w Kościele, s. 204; J. Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, s. 505 i 509.
16
J. Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, s. 513.
17
E. Labandeira, Trattato di diritto amministrativo canonico, s. 459-460.
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teresowanego o krzywdzie wyrządzonej dekretem (kan. 1733 §1), zaś
przyczyną tejże szkody może być wadliwość aktu administracyjnego
pod względem formalnym (nielegalność) bądź merytorycznym18. Podmiot, przeświadczony o krzywdzie wyrządzonej dekretem administracyjnym, którego jest adresatem, winien wykazać, iż przeświadczenie
to oparte jest na przesłankach obiektywnych, a zatem wynikających
ze słuszności, sprawiedliwości i prawa a nie z racji tylko subiektywnych. Organ władzy wykonawczej zobowiązany jest dokładnie zbadać
motyw odwołania od aktu administracyjnego, którego celem jest zachowanie praworządności i sprawiedliwości w życiu społecznym, co
– z drugiej strony – rodzi u wiernych, tak świeckich jak i duchownych,
obowiązek zachowania posłuszeństwa względem pasterzy i przełożonych, którzy mocą prawa wydają określone decyzje19. Pismo może być
przedstawione bezpośrednio w kancelarii lub sekretariacie, które wydadzą stosowne zaświadczenie o jego przyjęciu lub o rejestracji prośby, bądź też może być wysłane jako list polecony za potwierdzeniem
odbioru20.
Tego rodzaju prośbę, zwaną niekiedy suplikacją czy petycją, adresat aktu może wnieść w terminie dziesięciu dni od otrzymania legalnego zawiadomienia o wydaniu aktu (kan. 1734 §2)21. Samo zaś
uzasadnienie prośby można wnieść w terminie późniejszym22.
Autor aktu zobowiązany jest rozpatrzeć wniesioną do niego prośbę w terminie 30 dni. Odwołanie dekretu skutkuje naturalnie ustaniem
przedmiotu wniesienia nowego rekursu. Jeśli zaś w tym czasie zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy otrzyma nowy dekret, który zawiera
niezadowalającą go odpowiedź, bądź też jego prośba zostanie odrzucona przez przełożonego, wówczas, od dnia otrzymania tego nowego
dekretu, zaczyna płynąć czas do wniesienia rekursu hierarchicznego do
przełożonego hierarchicznie wyższego od autora aktu. Jeśli zaś przez
J. Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, s. 513.
T. Pawluk, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 4, Doczesne
dobra Kościoła, Sankcje w Kościele, Procesy, Olsztyn 1990, s. 390.
20
E. Labandeira, Trattato di diritto amministrativo canonico, s. 460.
21
P. Majer (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, s. 1302.
22
J. Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, s. 513.
18
19
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owe 30 dni autor aktu, do którego została skierowana prośba o jego poprawienie lub odwołanie, nie podjął żadnej decyzji, co jest równoznaczne z odpowiedzią negatywną, terminy na wniesienie rekursu biegną od
trzydziestego dnia milczenia23. Takie jednak domniemanie odpowiedzi
negatywnej nie zwalnia kompetentnej władzy od obowiązku wydania
nowego aktu ani też od obowiązku naprawienia ewentualnej szkody,
wynikłej z milczenia24. Prawodawca wyraźnie zobowiązuje bowiem
każdego „ktokolwiek aktem prawnym nielegalnie albo jakimkolwiek
innym aktem dokonanym z winy umyślnej lub nieumyślnej wyrządził
komuś krzywdę” do naprawienia wyrządzonej szkody25.
Obowiązek wniesienia prośby do autora aktu przed wniesieniem
rekursu hierarchicznego nie jest jednak bezwzględny. Prawodawca wskazuje na sytuacje wyjątkowe, które zwalniają petenta z tegoż
obowiązku. A zatem, prośba do przełożonego – autora aktu – o poprawienie lub odwołanie aktu administracyjnego nie musi być wnoszona wówczas, gdy rekurs został wniesiony do biskupa przeciwko
dekretom, których autorami są podlegające mu organy władzy; w ten
sposób podkreślona została władza biskupa diecezjalnego będącego
zwierzchnikiem Kościoła partykularnego, który jest jedynym uprawnionym do przyjmowania odwołań od aktów podlegających mu hierarchicznie władz. Drugi przypadek niedomagający się prośby do autora
aktu ma miejsce wówczas, gdy zaskarżany dekret jest dekretem rozstrzygającym rekurs hierarchiczny, chyba że decyzja ta została wydana
przez biskupa26. Ostatnią zaś sytuacją podaną przez prawodawcę jest
ta, gdy rekurs został zgłoszony przeciwko decyzji odmownej lub milczeniu administracyjnemu organu, który był zobowiązany wydać akt
z mocy samego prawa, czy na prośbę jednostki administrowanej lub
wówczas, gdy rekurs został wniesiony wobec dekretu wydanego na

23
P. Majer (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, s. 1303; J. Krukowski,
Prawo administracyjne w Kościele, s. 515.
24
KPK/83, kan. 57 §3.
25
KPK/83, kan. 128.
26
KPK/83, Kan. 1734 §3, n. 2.
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prośbę o uchylenie aktu administracyjnego, o którego poprawienie została skierowana prośba do jego autora (por. kan. 57 i 1735)27.
Prośba zaś wniesiona do dykasterii Kurii Rzymskiej o zmianę
bądź poprawienie dekretu zawierającego rozstrzygnięcie sporu administracyjnego, zwana jest beneficium novae audientiae i rozpatrywana jest zgodnie z Regulaminem Generalnym Kurii Rzymskiej, art.
134-13828.
3.3. Skutki wniesienia prośby o odwołanie lub poprawienie dekretu
Prośba do autora aktu administracyjnego o poprawienie go lub odwołanie nie jest zwykłą prośbą o łaskę, gdyż rodzi po stronie autora
aktu obowiązek ponownego ustosunkowania się do całokształtu sprawy będącej przedmiotem aktu. Obowiązek ten wynika ze skutku przekazującego (effectus devolutivus) prośby o odwołanie lub poprawienie
dekretu, który zawsze wiąże się z faktem wniesienia prośby do autora
dekretu.
W tym co odnosi się do skutku zawieszającego (effectus suspensivus), który polega na zawieszeniu wykonania zaskarżonego dekretu,
w czasie od wniesienia prośby do autora aż do wydania przez niego
decyzji rozstrzygającej - zdaniem prawodawcy - sam fakt wniesienia
tego rodzaju prośby należy pojmować jednocześnie jako prośbę o zawieszenie wykonania aktu będącego przedmiotem prośby (kan. 1734
§1)29. Samo wniesienie prośby do autora dekretu o jego zmianę bądź
odwołanie powoduje skutek zawieszający wykonanie aktu w tych wypadkach, w których wniesienie rekursu hierarchicznego rodzi skutek
zawieszający na mocy samego prawa (kan. 1736 §1)30. Są to prośby
dotyczące następujących dekretów: wydalenia członka instytutu życia
konsekrowanego (kan. 700); wymierzenia kary (kan. 1353 odnośnie
J. Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, s. 514; E. Labandeira, Trattato di diritto amministrativo canonico, s. 461.
28
J. Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, s. 514.
29
J. Krukowski, Administracja w Kościele, s. 206.
30
J. Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, s. 519; E. Labandeira, Trattato di diritto amministrativo canonico, Milano 1994, s. 460.
27
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do kan. 1319, 1342 §1, 1720); pozbawienia urzędu kościelnego, o ile
prawo w określonych przypadkach nie stanowi inaczej (kan. 143 §2);
a także dekretu usunięcia proboszcza z parafii, wydanego przez biskupa, ponieważ w okresie trwania rekursu biskup nie może mianować
nowego proboszcza a jedynie tymczasowo – administratora parafii
(kan. 1747 §3 i 1752).
Jeśli zaś prawo nie dołącza skutku zawieszającego do prośby
o zmianę lub poprawienie dekretu, zawieszenie jego wykonania może
nastąpić na mocy dekretu wydanego przez autora zaskarżonego aktu,
na skutek prośby wniesionej przez adresata aktu w terminie dziesięciu
dni od zawiadomienia o dekrecie. W razie odmowy petent może wnieść
prośbę o zawieszenie aktu do przełożonego hierarchicznego wobec autora aktu. Warunkiem decyzji o zawieszeniu wykonania dekretu jest,
z jednej strony przedstawienie poważnych przyczyn przez petenta,
a po stronie organu wydającego nakaz zawieszający – troska o to, aby
zbawienie dusz nie poniosło jakiejś szkody (kan. 1736 §2)31. Nakaz
o zawieszeniu wykonania dekretu, co do którego wpłynęła prośba do
jego autora o odwołanie lub zmianę, może mieć miejsce – decyzją przełożonego – także wtedy, gdy mimo braku prośby o zawieszenie aktu,
wystąpiły poważne przyczyny a dobro duchowe nie odniesie szkody
(kan. 1736 §2; 1737 §3). Poważna przyczyna, która zawsze warunkuje wydanie dekretu zawieszającego wykonanie zaskarżonego aktu,
ma zostać rozpoznana przez przełożonego hierarchicznego, którego
roztropnej ocenie powierza się weryfikację danej sytuacji. Pragnienie
zapobieżenia powstaniu szkody publicznej czy nawet prywatnej, której
naprawienie byłoby zadaniem niełatwym po uchyleniu mocy wiążącej
danego aktu, stanowić może główny wyznacznik działania kompetentnego przełożonego w tejże materii32.
Wprowadzone tymczasowo zawieszenie wykonania aktu, co do
którego została wniesiona prośba o jego odwołanie lub poprawienie,
ustaje, jeżeli po upływie ustalonych terminów nie zostanie wniesiony
żaden rekurs przeciwko dekretowi (kan. 1736, § 4); w przypadku jego
31
32

Por. J. Krukowski, Administracja w Kościele, s. 206.
J. Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, s. 520-521.
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wniesienia, ten kto ma rozpatrzyć rekurs, winien rozstrzygnąć, czy zawieszenie należy potwierdzić czy odwołać (kan. 1736, §3).
4. Zwrócenie się obu stron do mediatorów
Praktyka mediacji poprzez sądy polubowne, jako środka pojednawczego w sporach cywilnych, znana była już w prawie przedkodeksowym jak i w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r. Dopiero
jednak w schemacie procedury administracyjnej z 1972 r. wysunięto projekt zastosowania jej także w sporach administracyjnych. Zalecono, aby wówczas gdy prośba do autora aktu o poprawienie lub
odwołanie go nie przyniosła oczekiwanych efektów, przeprowadzić
postępowanie pojednawcze pomiędzy adresatem i autorem aktu. Według schematu inicjatywa takiego działania mogła pochodzić tak ze
strony bezpośrednio zainteresowanych (autora dekretu i jego adresata), jak i ze strony przełożonego hierarchicznego lub trybunału administracyjnego, do którego został wniesiony rekurs administracyjny.
W tym ostatnim przypadku organ, do którego został wniesiony rekurs,
jeszcze przed jego przyjęciem, był zobowiązany do wezwania stron
do polubownego poszukiwania słusznego uniknięcia lub rozwiązania
sporu administracyjnego. W schemacie ogólnie stwierdzono, iż należy poszukiwać tego rodzaju rozwiązania za pośrednictwem mediatorów lub komisji, które skłoniłyby autora do dobrowolnego poprawienia aktu lub słusznej kompensaty, lub jakiejś innej słusznej drogi
uniknięcia sporu33.
W aktualnie obowiązującym Kodeksie dokonano pewnej modyfikacji powyższej propozycji. Wyraźnie rozgraniczono dwa odmienne
środki zapobieżenia powstaniu sporu administracyjnego, a mianowicie: zwrócenie się obu stron do mediatorów oraz zwrócenie się tychże
do - specjalnie w tym celu powołanego przez konferencję biskupów
czy danego biskupa - urzędu bądź komisji.
W sytuacji zwrócenia się do mediatorów strony, między którymi
istnieje różnica zapatrywań na treść wzajemnych roszczeń, w sposób
dobrowolny wybierają osoby, które cieszą się u nich autorytetem i po33

Por. J. Krukowski, Administracja w Kościele, s. 207.
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ważaniem, prosząc o rozstrzygnięcie wątpliwości prawnej i zobowiązując się podporządkować wydanemu postanowieniu, zapobiegając
w ten sposób powstaniu sporu lub doprowadzając do jego zakończenia, jeśli już zaistniał (kan. 1733 §1)34. Okoliczności każdego przypadku będą determinowały cechy charakterystyczne mediatorów, do
których wniesiona zostanie prośba o pomoc w rozwiązaniu konfliktu
i niedopuszczeniu do powstania sporu w sensie formalnym, poprzez
osiągnięcie porozumienia. Osoby te winny cieszyć się zaufaniem zainteresowanych stron, być zdolne do godzenia osób znajdujących się
w konflikcie, a także cechować się szczególną roztropnością35. Do
użycia tego rodzaju środka pojednawczego niezbędna jest zgoda obu
stron, które zazwyczaj poprzez zawarcie stosownej umowy, wyrażają
aprobatę na zastosowanie tego rodzaju środka pojednawczego. Ważne
jest, iż z pomocy mediatorów można korzystać na każdym etapie sporu
także po wniesieniu rekursu hierarchicznego lub skargi do trybunału
administracyjnego, a nie tylko przed jego powstaniem. Nie zawsze jednak jest możliwe skorzystanie z pomocy mediatorów, ze względu na
wspomnianą już klauzulę ograniczającą przedmiot rozwiązania sporu
w tenże sposób (kan. 1715)36.
5. Odwołanie się do urzędu lub komisji pojednawczej
Ostatnim ze wskazanych przez prawodawcę kodeksowego środków
pojednawczych jest możliwość odwołania się do specjalnego urzędu
czy komisji, których zadaniem jest doprowadzenie przełożonego i adresata wydanego przezeń aktu administracyjnego, do pojednania na
drodze kompromisu. Norma zawarta w kanonie 1733, §§2 i 3 nie ma
jednak charakteru obligatoryjnego, lecz fakultatywny, tzn. wyposaża
konferencje biskupów, ewentualnie poszczególnych biskupów diecezjalnych w określone kompetencje. Tak więc konferencja biskupów
może postanowić, aby w każdej diecezji został ustanowiony na sposób
J. Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, s. 516.
J. Miras, J. Canosa, E. Baura, Compendio di diritto amministrativo canonico,
s. 332-333.
36
J. Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, s. 516-517.
34
35
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stały pewien urząd lub komisja, których zadaniem byłoby poszukiwanie i sugerowanie słusznych rozwiązań skierowanych na uniknięcie
powstania sporu administracyjnego. Konferencja biskupów, powołując
tego rodzaju organy, powinna również wydać odpowiednie normy, według których mają one postępować. Gdyby zaś konferencja biskupów
nie skorzystała z przyznanych jej kompetencji, wówczas poszczególni biskupi diecezjalni, jak i zwierzchnicy kościołów partykularnych,
zrównani w prawie z biskupem diecezjalnym, mogą powołać tego rodzaju instytucje w swoich diecezjach37. Oni też powinni wydać odpowiednie przepisy regulujące działalność tychże organów. E. Labandeira
podaje, iż tego rodzaju funkcja mogłaby zostać powierzona kolegium
konsultorów38.
Tego rodzaju urząd czy komisja pojednawcza winna podjąć stosowne działania szczególnie wówczas, gdy skierowana została prośba do
autora aktu o jego poprawienie lub odwołanie, zaś terminy na wniesienie rekursu hierarchicznego jeszcze nie upłynęły. Gdy zaś rekurs został
już wniesiony, wówczas sam przełożony hierarchiczny winien zachęcić strony ewentualnego sporu, aby zwróciły się o pomoc do organu
pojednawczego, zapobiegając jego powstaniu39.
Zadaniem tegoż organu pojednawczego jest „poszukiwanie i sugerowanie słusznych rozwiązań” nastawionych na niedopuszczenie do
powstania sporu administracyjnego, zwłaszcza wtedy, gdy prośba do autora aktu o jego odwołanie lub poprawienie nie została spełniona (kan.
1734)40. Organ ten nie jest kompetentny, w przeciwieństwie do sądu arbitrażowego, do wydania decyzji bezwzględnie wiążącej czy to wiernego, który czuje się zbyt obciążony aktem administracyjnym, czy też
przełożonego będącego autorem tegoż aktu. Może natomiast wezwać

J. Krukowski, Administracja w Kościele, s. 208-209; J. Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, s. 518; T. Pawluk mówi o diecezjalnej komisji do administracyjnych spraw odwoławczych lub specjalnym urzędzie diecezjalnym. T. Pawluk,
Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 4, s. 391.
38
E. Labandeira, Trattato di diritto amministrativo canonico, s. 458.
39
J. Krukowski, Administracja w Kościele, s. 209.
40
J. Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, s. 518.
37
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adresata aktu do przyjęcia postanowień dekretu bądź też jego autora – do
poprawienia lub odwołania wydanego aktu41.
W rezultacie dyspozycji kanonu 1733 konferencje biskupów USA,
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Włoch i Nowej Zelandii, ustanowiły w swoich Kościołach partykularnych tego typu organy pojednawcze42. Niewątpliwie, pełnią one niezmiernie istotną rolę, jeśli chodzi
o realizację uprawnienia wszystkich wiernych Kościoła do legalnego
dochodzenia i obrony przysługujących im praw (kan. 221 §1). Zawsze
jednak, o czym była mowa powyżej, na drodze wykonywania tychże
praw, tak przez poszczególnych wiernych jak i przez tych zrzeszonych
w stowarzyszeniach, należy mieć na uwadze dobro wspólne Kościoła,
uprawnienia innych, jak również własne obowiązki względem drugich, a w związku z tym także umiar w korzystaniu z przysługujących
praw, co winno być kontrolowane przez kompetentną władzę kościelną
(kan. 223 § i 2). Dlatego też należy podkreślać potrzebę powoływania
tychże organów pojednawczych w diecezjach, nie tylko ze względu na
konkretne sporne kwestie administracyjne, w których rozwiązaniu czy
nawet zapobieżeniu powstaniu formalnego sporu będą pełniły pierwszorzędną rolę, ale także na ich doniosłe znaczenie w kształtowaniu
ewangelicznej świadomości o potrzebie dążenia do budowania communio kościelnej w duchu braterskiej miłości43.
41
J. Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, s. 519; por. F. D’Ostilio, Il
diritto amministrativo della Chiesa, s. 468.
42
G. Erlebach, A. Dzięga, J. Krukowski (red.), R. Sztychmiler, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 5, s. 425. Konferencja Episkopatu Włoch w grudniu
1983 r. pozostawiła zadanie poszukiwania słusznych rozwiązań sporów wynikłych na
skutek odwołań (rekursów) od aktów administracyjnych poszczególnym biskupom,
nie podejmując – przynajmniej na razie – decyzji o powołaniu specjalnego urzędu czy
stałej rady, zajmującej się tego rodzaju działalnością (F. D’Ostilio, Il diritto amministrativo della Chiesa, s. 467-468). Także Konferencja Episkopatu Polski nie podjęła
w tym zakresie żadnych działań, ale w kilku polskich diecezjach, z inicjatywy biskupów diecezjalnych, tego rodzaju urzędy zostały ustanowione. Dla przykładu w Archidiecezji Lubelskiej, dekretem z dnia 18 listopada 2004 r., N.1047/Gł/2004 powołał,
na mocy kan. 1733 §2 Archidiecezjalny Zespół Interwencyjny, w celu nadzwyczajnej
koordynacji działań w następstwach sytuacji kryzysowych.
43
Por. 1 Kor 13, 4-6.
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Nie ma wątpliwości co do tego, że także rekurs hierarchiczny rozstrzyga spór, jednak czyni to za pomocą aktu władzy narzucającego
stronom rozwiązanie w sposób autorytarny44. Aby tego uniknąć prawodawca kościelny stoi na stanowisku, iż nawet wniesienie rekursu
w terminach określonych w prawie, nie wyklucza w żaden sposób
możliwości osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej. Nawet
jeśli, zgodnie z kan. 1733 §3, najwłaściwszym czasem na podjęcie
próby alternatywnego rozwiązania sporu jest okres po przedstawieniu
wcześniejszej prośby przewidzianej w kan. 1734 i przed upływem terminów na wniesienie rekursu, to jednak nic nie stoi na przeszkodzie,
aby także wtedy, gdy ten już zostanie wniesiony, kontynuowane było
poszukiwanie rozwiązania sporu za wspólnym porozumieniem zainteresowanych stron45.
6. Uwagi końcowe
Funkcjonowanie środków odwoławczych od decyzji organów pełniących funkcję władzy wykonawczej w Kościele, a ściśle rzecz biorąc – omówionych powyżej środków polubownych, stanowi nie tylko
sposób uniknięcia sporu na płaszczyźnie zależności hierarchicznej,
ale także jest w ogóle, istotnym czynnikiem kształtującym funkcjonowanie kościelnej sprawiedliwości administracyjnej. Ta bowiem powinna być zawsze ukierunkowana na poszanowanie godności osoby
ludzkiej oraz brać pod uwagę ochronę uprawnień człowieka, zwłaszcza zaś tych, które posiada on z racji przynależności do Kościoła. Ponadto, mając na względzie szerszą autonomię organów administracyjnych w Kościołach partykularnych, należy podejmować z coraz
większą pilnością i zaangażowaniem zadanie czuwania nad działalnością poszczególnych podmiotów sprawujących funkcję władzy
wykonawczej. Z pewnością, promowanie stosownych polubownych
dróg porozumienia i pojednania na drodze pojawiających się sporów,
które w każdej wspólnocie ludzkiej, także w Bosko-ludzkiej wspólnoJ. Miras, J. Canosa, E. Baura, Compendio di diritto amministrativo canonico,
s. 331.
45
Tamże, s. 334.
44

[17]

POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW ADMINISTRACYJNYCH

19

cie Kościoła, są nieuniknione, jest wyzwaniem szczególnie istotnym,
zwłaszcza w czasach prymu nieskrępowanej wolności i bezwzględnej
walki o ochronę praw, z pominięciem każdemu przynależnych, prawnie określonych obowiązków. Właściwe organy władzy w Kościele,
tak na poziomie konferencji biskupów jak i poszczególnych diecezji, winny zatem, w trosce o dobro wspólne powierzonej ich pieczy
wspólnoty wiernych, usilnie dążyć do zabezpieczenia sprawiedliwości administracyjnej już w momencie stanowienia danych aktów
wykonawczych, ale także – wzmacniając gwarancję jej poprawnego
funkcjonowania – poprzez powoływanie stosownych organów, służących pomocą w sytuacjach konfliktowych, czy też prowadzących do
powstania ewentualnego sporu.
Conciliation in settling administrative recourses according
to the regulations of the Latin Church
Protection of the rights of physical and legal entities belongs to the principal functions of the authorities and the legal system of each social organism. A new look at the
Church, especially after the Vatican Council II, encouraged far reaching protection of
subjective rights in the Church.
The available measures that are now provided for by the code legislator and
whose direct aim is to prevent the occurrence of an administrative recourse in the
formal sense, include seeking from the author of the act the revocation or amendment, addressing mediators, referring the matter to be examined by an office or
council established by the Conference of bishops or a particular bishop (can. 17331734). The material scope of the acts, against which conciliatory measures can
be instituted in the Church, was determined in can. 1732. These are all singular
administrative acts, especially decrees and concrete orders issued in the external
forum outside a trial except those which have been issued by the Roman Pontiff or
an ecumenical council.
A request to the author of an administrative act for revocation or amendment,
aimed at avoiding obedience to it in life, is not an ordinary request for a favour since it
places an obligation upon the author to take an attitude again to the whole matter being
the object of the act (can. 1734 § 1). Mediation means the parties in danger of a conflict
turning to serious-minded persons enjoying authority with a request to settle the recourse, at the same time making an obligation to subordinate to the solution suggested
by them (can. 1733 § 1). Moreover, the legislator of the code provides the Conferences
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of bishops with the right to establish in a stable manner an office or council, whose task
would be to seek and suggest equitable solutions and to lay down the norms regulating
the work of these bodies. Should the Conference not use this right, such a council can
be established by the bishop for his Church (can. 1733 § 2-3).
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WŁADZA DYSPENSOWANIA PROBOSZCZA
I INNEGO PREZBITERA LUB DIAKONA
Treść: Wstęp. – 1. Dispensare non valent. Brak kompetencji w zakresie
dyspensowania. – 2. Nisi haec potestas ipsis expresse concessa sit. Władza
dyspensowania wyraźnie udzielona. – 2.1. Dyspensowanie na mocy prawa lub delegacji.
– 2.2. Zakres władzy dyspensowania na mocy przepisów KPK. – 3. Okoliczności,
jakie należy wziąć pod uwagę przy korzystaniu z władzy dyspensowania. – 3.1.
Interpretacja władzy dyspensowania. – 3.2. Wykonywanie władzy, o ile zachodzi
stosowna przyczyna skłaniająca. – Zakończenie.

Wstęp
Pośród naczelnych zasad przyjętych w latach 60. XX wieku, wyznaczających kierunek i zakres nowelizacji prawa kanonicznego, ustalono
też takie, które wprost dotyczyły uprawnień w dziedzinie dyspensowania. Podjęto wtedy decyzję – między innymi w celu sprecyzowania
praw i obowiązków każdego wiernego, jak najlepszego popierania troski duszpasterskiej oraz skutecznego zaradzenia porządkowi kościelnemu poprzez zdrową autonomię władzy wykonawczej partykularnej
– aby uprawnienia dotychczas nadzwyczajne, jakie posiadają biskupi
diecezjalni w dziedzinie dyspensowania od praw ogólnych, stały się
zwyczajnymi, z zastrzeżeniem najwyższej władzy Kościoła powszechnego i innym władzom wyższym tylko tego, co ze względu na dobro
wspólne wymaga wyjątku1.
Zob. Kodeks Prawa Kanonicznego, Wstęp, zasada nr 4. Wspomnianą zasadę potwierdzono też w Dekrecie o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus
Dominus. Zapisano tam m.in.: „Poszczególni biskupi diecezjalni mają upoważnienia
do dyspensowania w szczegółowym wypadku od ogólnego prawa kościelnego tych
1
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W założeniach dotyczących reformy prawa kanonicznego w zakresie rozluźnienia przepisów czysto kościelnych w szczególnym
przypadku nawet nie nadmieniano, zresztą zgodnie z naturą rzeczy,
o jakichkolwiek uprawnieniach proboszczów, innych prezbiterów czy
diakonów w tym względzie. Niniejsze studium stanowi próbę usystematyzowania tego, co w przedmiocie władzy dyspensowania wymienionych świętych szafarzy postanowiono w KPK, zbiorze prawa powszechnego stanowiącym bardzo wymierny efekt przedsięwziętej we
wspomnianym okresie odnowy Kościoła. Poznanie wspomnianych zasad jest jak najbardziej uzasadnione, zwłaszcza przez wszystkich prezbiterów i diakonów, wszak ustawodawca przyznał im w tym przedmiocie dość szerokie uprawnienia po to, by wierni mogli efektywnie
korzystać z ich władzy.
1. Dispensare non valent. Brak kompetencji w zakresie
dyspensowania
Najwyższy ustawodawca, wskazując na podmioty posiadające
kompetencje w zakresie dyspensowania, potwierdził znaną już wcześniej zasadę, zgodnie z którą proboszczowie i inni prezbiterzy lub diakoni nie posiadają władzy dyspensowania, ani od ustaw o charakterze
powszechnym, ani partykularnym2. Przyjęto, że władzę w zakresie
rozluźniania ustaw czysto kościelnych w szczególnym przypadku posiadają tylko ci, którzy cieszą się władzą wykonawczą (qui potestate
gaudent exsecutiva)3. Wymienieni wyżej święci szafarze, jako że nie są
organami władzy wykonawczej, nie posiadają władzy dyspensowania,
chyba że została im ona wyraźnie udzielona4.

wiernych, nad którymi sprawują władzę wedle norm prawnych, ilekroć uznają to za
przydatne dla ich duchowego dobra, o ile najwyższa władza kościelna nie zastrzegła
sobie jakiegoś szczególnego wypadku” (nr 8b).
2
Zob. kan. 89 KPK. Por. kan. 83 CIC.
3
Por. kan. 85 KPK.
4
Zob. J. Miras, Poszczególne akty administracyjne; w: Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. nauk. P. Majer, Kraków 2011, s. 123.
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Pierwsza część normy określonej w kan. 89 KPK, precyzującej kompetencje proboszczów i innych prezbiterów lub diakonów w przedmiocie udzielania dyspens, ma charakter czysto ogólny5. Prawodawca wyraźnie zaznacza tutaj, że ani proboszczowie na mocy sprawowanego
urzędu, ani inni prezbiterzy lub diakoni na mocy władzy święceń, nie
mogą dyspensować od ustaw powszechnych i partykularnych. Zapis
taki oznacza, iż osoby te w zwyczajnych okolicznościach nie posiadają
żadnej władzy dyspensowania, zarówno na forum zewnętrznym, jak
i wewnętrznym.
Należy jednak zaznaczyć, że jakkolwiek wymienieni święci szafarze z zasady dispensare non valent6, prawodawca nie wyklucza udzielenia im takiej władzy. Ustawodawca dopuszcza otrzymanie przez nich
wspomnianych kompetencji tylko w jednym przypadku, mianowicie,
jeśli taka władza byłaby im wyraźnie udzielona (nisi haec potestas ipsis
expresse concessa sit)7. Innymi słowy, proboszczowie i wszyscy z nimi
zrównani, jako sprawujący funkcje ministerialne dla posługi wspólnocie, których treść prawna „nie ma charakteru władczego”8, posiadają
władzę dyspensowania od ustaw powszechnych i partykularnych tylko w tych przypadkach, w których haec potestas została im wyraźnie
udzielona. Także innym prezbiterom lub diakonom, którzy posiadają
władzę święceń a nie sprawują zwyczajnej władzy rządzenia, własnej
lub zastępczej, nie przysługują na stałe żadne kompetencje w zakresie
udzielania dyspens. Wymienieni święci szafarze, podobnie jak pro5
Zob. J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego,
T. I, Księga I Normy ogólne, Poznań 2003, s. 155.
6
Zob. kan. 89 KPK. Por. J. Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, Warszawa 2011.
7
Zob. tamże.
8
J. Calvo, Parafie, proboszczowie i wikariusze parafialni, w: Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Edycja polska na podstawie wydania
hiszpańskiego, red. nauk. P. Majer, Kraków 2011, s. 447. Przeciwnie, wg J. Krukowskiego, „proboszcz jest organem wyposażonym we władzę jurysdykcji zwyczajnej zastępczej, gdyż przysługuje mu władza na mocy prawa przywiązana do powierzonego
mu urzędu proboszcza parafii” (Administracja w Kościele. Zarys kościelnego prawa
administracyjnego, Lublin 1985, s. 98).
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boszczowie, mogą otrzymać takie upoważnienia, niemniej wyłącznie
w wyjątkowych sytuacjach i tylko w ściśle określonym zakresie.
2.1. Nisi haec potestas ipsis expresse concessa sit. Władza
dyspensowania wyraźnie udzielona
W drugiej części kan. 89 KPK prawodawca definiuje wspomnianą wyżej zasadę szczególną, w myśl której proboszczowie i inni prezbiterzy lub diakoni otrzymują władzę dyspensowania od obowiązku
zachowania niektórych ustaw powszechnych i partykularnych. Zaznacza, iż ilekroć taka władza zostanie im udzielona wyraźnie, czyli
ewidentnie mieści się w słowach ustawy lub aktu administracyjnego9,
wspomniani święci szafarze mogą, w przewidzianych przez przełożonego okolicznościach i w określonym zakresie, korzystać z uprawnień,
jakie z zasady przynależą tylko tym, którzy cieszą się władzą wykonawczą. Zastrzegając, że władza, o której tu jest mowa, może przysługiwać wymienionym osobom tylko wtedy, nisi ipsis expresse concessa
sit (zob. tamże), ustawodawca stanowczo wyklucza, aby wspomniani
święci szafarze mogli wejść w posiadanie wymienionych uprawnień
implicite, tj. wtedy, kiedy taka władza byłaby im udzielona w sposób
milczący, niewyraźny i dorozumiany, czy tym bardziej domniemany
i domyślny.
2.1. Dyspensowanie na mocy prawa lub delegacji
Jak zaznaczono w kan. 89 KPK, aby w poszczególnym przypadku proboszczowie i inni prezbiterzy lub diakoni, wszyscy bądź tylko
określona ich grupa, mogli udzielić dyspensy od jakiejś ustawy powszechnej lub partykularnej, wspomniana władza musi być im udzielona expresse, czyli w sposób stanowczy wyrażona na zewnątrz, na
piśmie, słowami lub innymi znakami. W praktyce powyższy warunek
można spełnić w dwojaki sposób, mianowicie, kiedy sam ustawodawca, najwyższy lub partykularny, udzieli im explicite takiej władzy10,
Zob. F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, T. I,
Opole 1957 s. 266.
10
Zob. kan. 1079 § 2, 1080 § 1, 1245 KPK.
9

[5]

WŁADZA DYSPENSOWANIA PROBOSZCZA

25

bądź też wtedy, gdy otrzymają takie upoważnienie na mocy zgodnej
z prawem delegacji11. Inaczej, władza dyspensowania może być zlecona wymienionym świętym szafarzom a iure, kiedy uzyskają ją z przepisu samego prawa, bądź też ab homine, ilekroć otrzymają ją aktem
administracyjnym od tego, kto cieszy się zwyczajną władzą wykonawczą.
Naturalnie, wspomniana władza dyspensowania – nie nabyta poprzez objęcie urzędu kościelnego, ale w drodze delegacji kompetentnej
władzy12 – może być zlecona do ogółu spraw, na przykład dyspensowanie od przeszkód małżeńskich w niebezpieczeństwie śmierci, jak
i do poszczególnego, ściśle określonego, pojedynczego aktu13, choćby dyspensa od zachowania kanonicznej formy zawarcia małżeństwa
przez konkretnego kontrahenta czy dyspensa od obowiązku zachowania dnia pokuty przez wiadomego chorego w oznaczonym dniu.
2.2. Zakres władzy dyspensowania na mocy przepisów KPK
Chociaż proboszczowie i inni prezbiterzy lub diakoni z zasady nie
mogą dyspensować od ustaw powszechnych i partykularnych, najwyższy ustawodawca wymienia dość znaczną ilość przypadków, w których wyraźnie deleguje im, wszystkim bądź tylko wybranym spośród
nich, taką właśnie władzę. Zakres władzy dyspensowania, jakiej im
udziela w przedmiocie ustaw o charakterze powszechnym, jest znacznie szerszy niż przewidywał to poprzedni zbiór prawa kanonicznego14.
Zob. kan. 85, 137-142 KPK.
Jak wiadomo, wspomniana delegacja może być generalna (por. kan. 137 i 138
KPK) lub udzielona jako uprawnienie (facultas) o charakterze habitualnym (por. kan.
132 KPK).
13
Zob. kan. 137 § 1 KPK.
14
Jest tu mowa o poszerzeniu władzy spowiednika o zakres wewnętrzny pozasakramentalny (kan. 1079 § 3 KPK) oraz o rozciągnięciu władzy dyspensowania proboszcza, szafarza odpowiednio delegowanego i kapłana lub diakona asystującego przy
zawieraniu małżeństwa zgodnie z kan. 1116 § 2 KPK także na konwalidację małżeństwa (kan. 1080 § 2 KPK). Obie te dyspozycje posiadają istotne znaczenie praktyczne: pierwsza daje spowiednikowi możliwość skutecznego zajęcia się kwestią istnienia
przeszkody małżeńskiej niezależnie od udzielenia absolucji w sakramencie pokuty,
druga natomiast pozwala świętemu szafarzowi szybko, efektywnie i bez zbędnego roz11

12
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Oczywiście, zakres przedmiotowy ustaw, od których wymienieni
święci szafarze mogą dyspensować, jest precyzyjnie ograniczony. Co
więcej, wszyscy oni działaliby nieważnie, gdyby przekraczali granice
swego zlecenia odnośnie do rzeczy bądź do osób15. Zakres wykonywania władzy delegowanej, jak podkreśla J.I. Arrieta, jest określony
w delegacji; działanie delegowanego, które wykracza poza ten zakres,
dotknięte jest nieważnością16.
Pośród wyraźnie określonych przypadków, w jakich przyznano
wspomnianym prezbiterom i diakonom władzę dyspensowania od
ustaw zawartych w KPK, gros upoważnień wprost dotyczy życia małżeńskiego wiernych chrześcijan. Kiedy mowa natomiast o samych
świętych szafarzach, w niektórych przypadkach prawodawca deleguje wymienioną władzę wszystkim bez wyjątku (np. dyspensa od obowiązku zachowania kanonicznej formy zawarcia małżeństwa w niebezpieczeństwie śmierci)17, w innych natomiast – stosownie do natury
rzeczy – upoważnienie takie zleca jedynie wybranym osobom, choćby proboszczom, szafarzom odpowiednio delegowanym do zawarcia
małżeństwa, kapłanom lub diakonom asystującym przy zawieraniu
małżeństwa zgodnie z kan. 1116 § 2 KPK, rektorom seminarium duchownego, przełożonym kleryckich instytutów zakonnych lub stowarzyszeń życia apostolskiego na prawie papieskim, spowiednikom.
głosu zaradzić faktowi nieważności małżeństwa w sytuacji, kiedy zgodne z prawem
odniesienie się do kompetentnej władzy, z zasady wymagające pewnego czasu, mogłoby spowodować wielkie zło.
15
Zob. kan. 133 § 1 KPK.
16
Zob. J.I. Arrieta, Władza rządzenia, w: Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa
Kanonicznego. Komentarz. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red.
nauk. P. Majer, Kraków 2011, s. 447.
17
Wprawdzie ustawodawca nie zaznacza wprost, iż każdy święty szafarz cieszy
się władzą w zakresie dyspensowania od obowiązku zachowania kanonicznej formy
zawarcia małżeństwa w niebezpieczeństwie śmierci, niemniej określenie, jakim posługuje się on w tym przypadku, mianowicie: „kapłan lub diakon, asystujący przy
zawieraniu małżeństwa zgodnie z kan. 1116 § 2 KPK” (zob. kan. 1079 § 2 KPK),
pozwala przyjąć, że tym „innym kapłanem lub diakonem, który mógłby być obecny
[przy zawieraniu małżeństwa w formie nadzwyczajnej]”, o jakim traktuje kan. 1116 §
2 KPK, w praktyce może być każdy święty szafarz.
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Na mocy KPK, wszyscy proboszczowie i osoby z nimi zrównane
w prawie18 oraz wszyscy inni prezbiterzy lub diakoni, o ile asystują
przy zawieraniu małżeństwa zgodnie z kan. 1116 § 2 KPK, mogą dyspensować od następujących ustaw powszechnych:
1) w niebezpieczeństwie śmierci nupturienta, o ile nie można się
odnieść nawet do ordynariusza miejsca19, od kanonicznej formy zawarcia małżeństwa oraz od wszystkich i poszczególnych przeszkód
małżeńskich pochodzenia kościelnego, publicznych oraz tajnych20,
z wyjątkiem przeszkody wypływającej ze święceń prezbiteratu (zob.
kan. 1079 § 1);
2) ilekroć przeszkoda zostaje wykryta, gdy wszystko jest już gotowe do zaślubin i małżeństwa nie da się odłożyć bez prawdopodobnego niebezpieczeństwa wielkiego zła do czasu uzyskania dyspensy od
kompetentnego przełożonego, od wszystkich przeszkód małżeńskich
pochodzenia kościelnego21, z wyłączeniem przeszkody wynikającej
ze święceń lub z wieczystego ślubu publicznego czystości, złożonego
18
Na równi z proboszczem należy tu traktować: kapłana, któremu powierzono jakby parafię, o czym jest mowa w kan. 516 § 1 KPK; moderatora, który w przypadku powierzenia pieczy pasterskiej o parafię lub kilka parafii równocześnie kilku kapłanom in
solidum, kieruje pasterzowaniem (zob. kan. 517 § 1 KPK); kapłana, który kieruje działalnością pasterską w przypadku, kiedy biskup diecezjalny dopuścił do współudziału
w trosce o pasterzowanie parafią diakona lub jakąś inną osobę nie mającą święceń kapłańskich albo jakąś wspólnotę osób (zob. kan. 517 § 2 KPK); administratora parafii,
o którym jest mowa w kan. 540 § 1 KPK; proboszcza parafii wojskowej, o którym jest
mowa w Konstytucji Apostolskiej Spirituali Militum Curae, art. 7.
19
Zgodnie z kan. 1079 § 4 KPK, przez niemożność odniesienia się do ordynariusza
miejsca w wypadku, o jakim jest mowa wyżej, rozumie się sytuację, gdy można to
uczynić tylko przy pomocy telegrafu lub telefonu.
20
W rachubę wchodzą tu następujące przeszkody małżeńskie: różnica wiary, święcenia diakonatu, wieczysty ślub publiczny czystości w instytucie zakonnym na prawie papieskim lub diecezjalnym, porwanie, przyzwoitość publiczna, występek, pokrewieństwo w linii bocznej aż do trzeciego stopnia, powinowactwo w linii prostej,
pokrewieństwo prawne powstałe z adopcji.
21
Jest tu mowa o następujących okolicznościach, które czynią osobę niezdolną do
zawarcia małżeństwa: wiek, różnica wiary, wieczysty ślub publiczny czystości w instytucie zakonnym na prawie diecezjalnym, porwanie, przyzwoitość publiczna, występek, pokrewieństwo w linii bocznej aż do trzeciego stopnia, powinowactwo w linii
prostej, pokrewieństwo prawne powstałe z adopcji.
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w instytucie zakonnym na prawie papieskim; wspomnianej dyspensy
osoby te mogą udzielić tylko wtedy, gdy wypadek jest tajny i nie można się odnieść nawet do ordynariusza miejsca (zob. kan. 1080 § 1)22;
3) jeśli zagraża jedno z dwóch wymienionych wyżej niebezpieczeństw i nie ma czasu na odniesienie się do Stolicy Apostolskiej,
ewentualnie do ordynariusza miejsca, celem dokonania konwalidacji
małżeństwa, od wszystkich przeszkód małżeńskich pochodzenia kościelnego, od których można udzielić dyspensy23 (zob. kan. 1080 § 2).
W każdym z tych trzech przypadków proboszcz albo kapłan lub diakon, który udzielił jednej z wymienionych dyspens, powinien o udzieleniu takiego aktu w zakresie zewnętrznym natychmiast powiadomić
ordynariusza miejsca. Co więcej, udzielenie takiej dyspensy należy
odnotować w księdze małżeństw (zob. kan. 1081 KPK).
Ponadto proboszczowie mogą udzielić w poszczególnych wypadkach, zgodnie jednak z przepisami określonymi przez biskupa diecezjalnego, dyspensy od obowiązku zachowania dnia świątecznego lub
dnia pokuty (die festum vel die paenitentiae)24; taką samą władzę posiaJakkolwiek ustawodawca nie precyzuje w tym przypadku sposobu udzielenia
dyspensy, należy przyjąć, iż wymienione tu osoby mogą dyspensować jedynie in
foro interno non sacramentali. Gdyby, bowiem, udzieliły takiego aktu w zakresie zewnętrznym, naraziłyby dany przypadek tajny, znany kilku zaufanym osobom, na rozgłoszenie. Zob. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, T. III,
Prawo małżeńskie, Olsztyn 1984, s. 122.
23
W tym przypadku, jeśli nie da się odłożyć konwalidacji bez prawdopodobnego niebezpieczeństwa wielkiego zła do czasu uzyskania dyspensy od kompetentnego
przełożonego, wymienieni święci szafarze mogą dyspensować od wszystkich przeszkód małżeńskich pochodzenia kościelnego, z wyłączeniem przeszkody wynikającej
ze święceń lub z wieczystego ślubu publicznego czystości, złożonego w instytucie
zakonnym na prawie papieskim; jeśli natomiast nupturientowi, który prosi o konwalidację małżeństwa, zagraża niebezpieczeństwo śmierci, osoby te mogą udzielić takiej
dyspensy od wszystkich przeszkód małżeńskich pochodzenia kościelnego, z wyjątkiem przeszkody wypływającej ze święceń prezbiteratu.
24
Biskup diecezjalny może, oczywiście, podjąć inną dyspozycję w tym przedmiocie niż ta określona przez najwyższego ustawodawcę. Może, na przykład, zastrzec, że
wspomniana dyspensa jest zarezerwowana ordynariuszowi miejsca bądź też, jak pasterz diecezji Grand Falls w Kanadzie, postanowić, że władzę dyspensowania od obowiązku zachowania dnia świątecznego i dnia pokuty posiadają wszyscy kapłani (zob.
22
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dają też przełożeni miejscowi kleryckich instytutów zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego na prawie papieskim25. Wspomnianym
osobom, mianowicie proboszczom i przełożonym kleryckich instytutów zakonnych lub stowarzyszeń życia apostolskiego na prawie papieskim, przysługuje również władza dyspensowania od ślubów prywatnych (votum privatum), o ile dyspensa taka nie narusza praw nabytych
przez inne osoby26, oraz w odniesieniu do przysięgi przyrzekającej (iusiurandum promissorium), jeśli dyspensa od niej nie powoduje szkody osób, które odmawiają zwolnienia z obowiązku27. Proboszczowie
mogą udzielić reskryptem wymienionych łask: własnym podwładnym;
innym osobom, które aktualnie przebywają na ich terytorium; samemu
sobie. W stosunku do parafian mogą tę władzę wykonywać wszędzie,
nawet gdyby ci ostatni znajdowali się poza terytorium parafii; w przypadku dyspensowania podróżnych i siebie mogą to czynić tylko na
własnym terytorium28. Wymienieni przełożeni natomiast mogą udzielić takiej dyspensy wyłącznie członkom, nowicjuszom i osobom przebywającym w dzień i w nocy w domu instytutu bądź stowarzyszenia29.
Taką samą władzę w zakresie dyspensowania od obowiązku zachowania dnia świątecznego i dnia pokuty oraz w odniesieniu do ślubów
prywatnych i do przysięgi przyrzekającej, ale tylko wobec osób, które przebywają w wyższym seminarium, posiadają rektor seminarium
lub jego delegat. Wspomniana władza o charakterze personalnym nie
obejmuje jednak spraw małżeńskich (zob. kan. 262 KPK).
Kapłan, którego upoważniono – na mocy urzędu lub udzielonego
uprawnienia – do słuchania spowiedzi w sakramencie pokuty, w nieAssemblée des évêques catholiques du Québec. Comité de l’assemblée des chanceliers
et chancelières du Québec, Guide canonique et pastoral au service des paroisses. Édition canadienne, Coordannateur J. Pelletier, Montréal 2006, III-24).
25
Por. kan. 1245 KPK; T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II,
T. I, Zagadnienia wstępne i normy ogólne, Olsztyn 1985, s. 270.
26
Zob. kan. 1196 nr 1-2 KPK.
27
Zob. kan. 1203 KPK. Gdyby dyspensa od przysięgi przyrzekającej wychodziła na
szkodę innej osoby, która odmawia zwolnienia z obowiązku, dyspensy może udzielić
jedynie Stolica Apostolska. Zob. tamże.
28
Zob. kan. 91 KPK.
29
Zob. kan. 1196 nr 2 i 1245 KK.
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bezpieczeństwie śmierci nupturienta może udzielić dyspensy obojgu
kandydatów na małżonków od wszystkich przeszkód małżeńskich,
o ile te okoliczności czyniące osobę niezdolną do ważnego zawarcia
małżeństwa są tajne30. Wspomnianego aktu łaski może on udzielić jedynie w zakresie wewnętrznym, tak podczas spowiedzi jak poza nią
(zob. kan. 1079 § 3 KPK). Spowiednik może też udzielić dyspensy od
wybranych przeszkód małżeńskich w tzw. wypadku naglącym, mianowicie ilekroć przeszkoda taka zostaje wykryta, gdy wszystko jest
już gotowe do zaślubin i nie da się odłożyć sprawowania wspomnianej liturgii bez prawdopodobnego niebezpieczeństwa wielkiego zła do
czasu uzyskania dyspensy od kompetentnego przełożonego. W tych
ostatnich okolicznościach posiada on jednak taką władzę tylko wtedy,
gdy przypadek jest tajny (zob. kan. 1080 § 1 KPK)31.
3. Okoliczności, jakie należy wziąć pod uwagę przy korzystaniu
z władzy dyspensowania
Oczywiście władza dyspensowania, z jakiej w pewnych ściśle określonych przypadkach może korzystać proboszcz, inny prezbiter lub
diakon, powinna być wykonywana zgodnie z przepisami prawa, tak
by akt łaski, którego udziela wymieniony święty szafarz, był ważny
i godziwy.
W każdym poszczególnym przypadku, wyraźnie wskazanym przez
kompetentną władzę jako ten, w którym osoby te mogą dyspensować
od ustaw powszechnych lub partykularnych, wykonawcy wspomnianego aktu winni wziąć pod uwagę wszystko to, co ustawodawca przeChodzi o przeszkody małżeńskie, które nie mogą być udowodnione w zakresie
zewnętrznym, naturalnie – jedynie o te pochodzenia kościelnego, od których jest możliwa dyspensa in periculo mortis, np. występek (crimen).
31
Jest tu mowa o przeszkodzie pochodzenia kościelnego, tak publicznej jak tajnej
z natury, która faktycznie – z tytułu okoliczności – jest nieznana na forum zewnętrznym. Jak zauważa J. Fornés, termin „tajny” rozumiany jest w tym przypadku w sensie potocznym, czyli „oznacza brak faktycznego rozpowszechnienia lub rozgłoszenia
oraz brak bliskiego zagrożenia, że to nastąpi” (Przeszkody zrywające w ogólności, w:
Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Edycja polska na
podstawie wydania hiszpańskiego, red. nauk. P. Majer, Kraków 2011, s. 797.
30
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pisał w zakresie podejmowania aktów administracyjnych w ogólności,
wydawania reskryptów w ogólności i udzielania dyspens w szczególności32.
3.1 Interpretacja władzy dyspensowania
Proboszcz, inny prezbiter lub diakon, udzielający którejś z wyżej
wymienionych dyspens, nie może nade wszystko zapomnieć o zasadach prawnych dotyczących interpretacji samej władzy dyspensowania. Innymi słowy, trzeba, aby stosował się on do przepisów określających zakres władzy, jakiej mu udzielono. Wykonując wspomnianą
władzę, otrzymaną na mocy ustawy lub aktu administracyjnego, winien przestrzegać granic zlecenia, tj. korzystać z niej jedynie w obrębie przysługującej mu kompetencji33. Autor bowiem łaski udzielanej
reskryptem musi posiadać władzę wykonawczą; co więcej podmiot
posiadający wspomnianą władzę winien również być uprawniony do
wykonywania jej w danym przypadku, czyli być w posiadaniu „kompetentnej władzy wykonawczej”34.
W praktyce przestrzeganie granic zlecenia, o jakim jest mowa wyżej, oznacza sumienne przestrzeganie zasad interpretacyjnych, przyjętych przez najwyższego ustawodawcę i stosujących się do władzy
wykonawczej delegowanej35 oraz do samej władzy dyspensowania
udzielonej do konkretnego wypadku36. I tak należy nade wszystko
pamiętać, że zgodnie z tym, co postanowiono w kan. 92 i 138 KPK,
władzę dyspensowania delegowaną do ogółu spraw (ad universitatem
casuum) trzeba interpretować szeroko, czyli tak, jak sens słów uży32
Zob. kan. 35-75, 85-93. Szeroko nt. anomalii i wad takich konkretnych aktów
administracyjnych, zob. G. Leszczyński, Kościelna procedura administracyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, Warszawa 2008, s. 33-42.
33
Por. kan. 35 KPK.
34
Zob. kan. 48, 59 § 1 KPK. Jest tu mowa o kompetencji materialnej, dotyczącej
materii i typu aktów administracyjnych; kompetencji terytorialnej i personalnej, kiedy
prawodawca określa miejsca i osoby, których poszczególny akt administracyjny dotyczy, oraz kompetencji funkcjonalnej, ilekroć określono w prawie możliwość interwencji władzy nadrzędnej. Zob. J. Miras, Poszczególne akty administracyjne, s. 91.
35
Ustawodawca określił te zasady w kan. 137 i 138 KPK.
36
Zasady interpretacyjne w tym przedmiocie ustalono w kan. 92 KPK.
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tych w ustawie lub akcie administracyjnym na to pozwala, natomiast
władzę delegowaną do konkretnego przypadku (ad actum) należy
rozumieć ściśle, tj. w takim zakresie, jaki jest konieczny, aby wspomniane słowa zachowały swoje znaczenie37. Jeśli zatem autor dyspensy wydaje wspomniany akt łaski na podstawie zlecenia udzielonego
dla konkretnej, wyraźnie oznaczonej osoby (grupy osób, społeczności
eklezjalnej) i dokładnie określonego przypadku, nie wolno mu rozszerzyć tego aktu na inne osoby i na inne sprawy38; władzę dyspensowania udzieloną do określonego przypadku należy bowiem interpretować
ściśle39. I przeciwnie, jeśli władza dyspensowania, jakiej mu wyraźnie udzielono, została delegowana do ogółu spraw, do pewnej ilości
wypadków lub wielu nieoznaczonych osób, w przypadku wątpliwości
winien interpretować tę władzę szeroko.
Delegujący powinien przy tym pamiętać o zasadach dotyczących
subdelegacji otrzymanej władzy dyspensowania. W tym przedmiocie
prawodawca stanowi, że władza wykonawcza, którą delegowała Stolica Apostolska, może być subdelegowana, tak do poszczególnego aktu,
jak do ogółu spraw40. Władza zaś delegowana przez inny autorytet po37
Obie te interpretacje, mieszczące się w ramach znaczenia słów, nie mają nic
wspólnego z interpretacjami zawężającą i poszerzającą, o jakich jest mowa w kan. 16
§ 2 KPK. Interpretacja szeroka mieści się „w ramach znaczenia słów z uwzględnieniem w jego rozumieniu tego wszystkiego, co można przez nie rozumieć, nie wykraczając poza granice znaczeniowe. Natomiast interpretacja ścisła dotyczy tylko tego,
co koniecznie trzeba rozumieć, ażeby słowo nie straciło sensu”. M.A. Żurowski, Prawo nowego przymierza, Poznań 1989, s. 77. Na przykład, o członku instytutu życia
konsekrowanego w sensie ścisłym można mówić wtedy, kiedy osoba złożyła profesję
zakonną, określoną w kan. 654 KPK; w sensie szerokim natomiast w szeregi członków
takiego instytutu wstępuje się już z chwilą przyjęcia do nowicjatu, o jakim w kan. 646
KPK. Zob. J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego,
T. I, Księga I, Normy ogólne, Poznań 2003, s. 72.
38
Np. przełożony instytutu życia konsekrowanego nie może zwolnić z obowiązku
zachowania dnia pokuty osoby, która właśnie składa w domu tego instytutu kilkugodzinną wizytę.
39
Zob. J. Miras, J. Canosa, E. Baura, Compendio de derecho administrativo
canónico, Pamplona 2001, s. 252.
40
Wyjątkiem jest tu sytuacja, kiedy wspomniana władza została przekazana ze
względu na osobiste przymioty delegowanego albo w ustawie bądź w akcie admini-
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siadający władzę zwyczajną, jeżeli jest delegowana do ogółu spraw,
może być subdelegowana tylko do poszczególnych aktów; jeżeli jednak została delegowana do jednego lub określonych przypadków, nie
może być subdelegowana, chyba że delegujący wyraźnie na to zezwolił41. Wreszcie nie wolno zapomnieć, że żadna władza subdelegowana
nie może być ponownie subdelegowana, chyba że delegujący wyraźnie
na to zezwolił42. Tytułem przykładu można tu przywołać następujące
przypadki: 1) jeśli proboszcz z powodu urlopu opuszcza na pewien
czas parafię, może subdelegować wikariuszowi parafii władzę dyspensowania od obowiązku zachowania dnia świątecznego lub dnia pokuty,
jaką delegowała mu na stałe Stolica Apostolska; co więcej, może on
wyrazić zgodę na wykonywanie tej władzy tylko w wyraźnie określonym jednostkowym przypadku lub w różnych nieoznaczonych indywidualnie przypadkach; 2) jeśli na mocy dekretu biskupa diecezjalnego
wszyscy prezbiterzy inkardynowani do Kościoła partykularnego mają
władzę dyspensowania od obowiązku zachowania dnia świątecznego
lub dnia pokuty, mogą oni subdelegować wspomniane upoważnienie innym prezbiterom, ale tylko do konkretnego aktu; gdyby jednak
wspomniani członkowie prezbiterium otrzymali tę władzę do jednego
lub określonych przypadków, powiedzmy do zwolnienia z obowiązku
zachowania dnia świątecznego tylko w święta nakazane, które przypadają poza niedzielą, mogliby posłużyć się subdelegacją tylko wtedy,
gdyby biskup diecezjalny wyraźnie na to zezwolił.
3.2 Wykonywanie władzy, o ile zachodzi stosowna przyczyna
skłaniająca
Jako że ustawa kościelna z zasady ma na względzie dobro wspólne43, jej rozluźnienie – choćby tylko w poszczególnym przypadku –
stracyjnym wyraźnie zakazano subdelegacji. Zob. kan. 137 § 2 KPK. Ilekroć jednak
jest mowa o wyraźnej delegacji władzy dyspensowania dokonanej w formie przepisu
prawa, ta z zasady nie jest przekazywana ze względu na osobiste przymioty delegowanego.
41
Zob. kan. 137 § 3 KPK.
42
Zob. kan. 137 § 4 KPK.
43
Zob. M.A. Żurowski, Prawo nowego przymierza, Poznań 1989, s. 140; W. Aymans,
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jest możliwe jedynie wtedy, gdy istnieje stosowna racja, która uzasadnia odstąpienie od zachowania tego, co zdaniem ustawodawcy ma
służyć ochronie i pomnożeniu wspomnianego dobra44. Inaczej chodzi
tu o okoliczność, która sprawia, że zachowanie w danym przypadku
przepisu prawa służącego dobru całej wspólnoty kościelnej mogłoby
spowodować wymierną szkodę o charakterze indywidualnym albo
utrudnić osiągnięcie większego dobra. Jak zauważa R. Sobański, już
sama słuszność naturalna domaga się w takim przypadku zawieszenia
skuteczności ustawy a instytucja dyspensy, którą przewiduje prawodawca, posiada tu niejako walor korygujący45.
W konsekwencji, ilekroć któryś z wyżej wymienionych świętych
szafarzy posiadających delegowaną władzę dyspensowania zechce
skorzystać z tego upoważnienia w poszczególnym przypadku, powinien pamiętać, że od ustawodawstwa kościelnego nie należy dyspensować bez słusznej i racjonalnej przyczyny, z uwzględnieniem okoliczności przypadku i ważności ustawy, od której się dyspensuje46. Gdyby
delegowany faktycznie wykonał akt wspomnianej władzy w sytuacji,
kiedy taka słuszna i proporcjonalna racja nie miała miejsca, udzielona
dyspensa byłaby nie tylko niegodziwa, ale i nieważna47. Jak najbarLex canonica. Considerazioni sulla nozione canonica di legge, w: Diritto canonico
e communione ecclesiale. Saggi di diritto canonico in prospettiva teologica, Torino
1993, s. 112; L. Gerosa, Prawo Kościoła, Poznań 1999, s.98-99; tenże, Interpretacja
prawa w Kościele. Zasady, wzorce, perspektywy, Kraków 2003, s. 69. Jakkolwiek, wg
R. Sobańskiego, nie ma w KPK „podstaw do uznania odniesienia do dobra wspólnego za jedną z cech ustawy”, ten sam autor, przywołując propozycję definicji ustawy
kościelnej, przedstawioną przez Komisję Rewizji Prawa Kanonicznego w schemacie
tego zbioru prawa z 1980 r., zaznacza wyraźnie, że wspomniana „próba zdefiniowania ustawy kościelnej orientuje nas jednak, jakie pojęcie ustawy przyświecało pracom
kodyfikacyjnym”. Zob. R. Sobański, Nauki podstawowe prawa kanonicznego. Teoria
prawa kanonicznego, T. 1, Warszawa 2001, s. 49-52.
44
Por. kan. 223 § 1-2, 1752 KPK.
45
Zob. R. Sobański, Kościół – prawo – zbawienie, Katowice 1979, s. 285; tenże,
Nauki podstawowe prawa kanonicznego. Teoria prawa kanonicznego, T. 1, s. 98-99;
tenże, Nauki podstawowe prawa kanonicznego. Teologia prawa kanonicznego, T. 2,
Warszawa 2001, s. 112-113.
46
Zob. kan. 90 § 1 KPK.
47
Zob. kan. 90 § 1 KPK; P.V. Pinto (red.), Commento al Codice di Diritto Cano-
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dziej, jest tu mowa tylko o tym reskrypcie dyspensy, który bezpośrednio zostaje wydany petentowi, kiedy dyspensa wywiera swój skutek
z chwilą wydania aktu i w tym też czasie powinna zachodzić przyczyna skłaniająca do jej udzielenia48. Gdyby reskrypt taki był udzielony
wiernemu chrześcijaninowi za pośrednictwem wykonawcy49, dyspensa wywołałaby stosowne skutki dopiero w momencie wykonania reskryptu przez wykonawcę i wtedy też winna istnieć prawdziwa przyczyna, która skłania kompetentnego świętego szafarza do udzielenia
takiej łaski50.
Jak stwierdza T. Pawluk, w przypadku wykonywania władzy dyspensowania słuszność przyczyny skłaniającej (causa motiva) wynika
z relacji, jaka zachodzi pomiędzy racją rozluźnienia prawa kościelnego
w poszczególnym przypadku a samą dyspensą. Przyczyna jest słuszna (iusta causa), jeśli jest proporcjonalnie ważna, czyli odpowiednio
wielka w stosunku do ustawy, od której ma być udzielona dyspensa51.
Jakkolwiek w praktyce – przyznaje M.A. Żurowski – nie należy stosować nadmiernych rygorów w udzielaniu dyspensy, nie można żadną
miarą nie rozważyć racji, a zwłaszcza jej stosunku do wagi ustawy
(gravitas legis), od której się jej udziela. Nie po to bowiem stanowi się
prawa, pointuje autor, ażeby od nich dyspensować52.
Kiedy jest mowa natomiast o przyczynie racjonalnej dyspensy
(rationabilis causa), która uzasadnia rozluźnienie prawa kościelnego
w poszczególnym przypadku, należy mieć na względzie harmonię ponico, Roma 1985, s. 58. W razie wątpliwości odnośnie wystarczalności przyczyny
dyspensa udzielana jest ważnie i godziwie. Zob. kan. 90 § 2 KPK.
48
Zob. kan. 63 § 1-2 KPK. Np. dyspensa od zachowania formy kanonicznej w niebezpieczeństwie śmierci.
49
Np. dyspensa od przeszkody małżeńskiej w wypadku naglącym bądź od obowiązku zachowania dnia pokuty.
50
Zob. kan. 62 i 63 § 3 KPK.
51
Zob. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, T. I Zagadnienia wstępne i normy ogólne, Olsztyn 1985, s. 270. Inaczej na ten temat zob. Miras, J. Canosa, E. Baura, Compendio de derecho administrativo canónico, s. 257;
J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, T. I, Księga
I, Normy ogólne, Poznań 2003, s. 157.
52
Zob. M.A. Żurowski, Prawo nowego przymierza, Poznań 1989, s. 134-135.
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między czynnikiem, który skłania do udzielenia dyspensy, a własną
racjonalnością samej ustawy oraz proporcję między okolicznościami
danego przypadku i doniosłością ustawy, której obowiązywanie się
uchyla. Jak zaznaczają autorzy Compendio de derecho administrativo canónico, właśnie dlatego udzielający tego aktu łaski powinien ze
szczególną wnikliwością ocenić czy udzielenie albo odmowa dyspensy będzie działaniem rozważnym i słusznym53. Na podstawie analizy
przepisów zawartych w KPK śmiało można przyjąć, że takimi racjonalnymi przyczynami, w zupełności wystarczającymi do udzielenia
dyspensy, swoistego „szafarstwa łaski” stanowiącego realizację dobra
duchowego osoby w jej konkretnej sytuacji54, są następujące okoliczności przewidziane przez najwyższego ustawodawcę: dobro duchowe
wiernych (zob. kan. 87 § 1 KPK), niebezpieczeństwo poważnej szkody
(zob. kan. 87 § 2), osiągnięcie lepszego dobra (por. kan. 473 § 1 KPK),
unikniecie sytuacji, w której ucierpiałoby zbawienie dusz (por. kan.
1737 § 3 i 1752 KPK), trudności w zachowaniu ustawy (por. kan. 87 §
2, 1127 § 2 KPK).
Zakończenie
Rozwiązania przyjęte przez najwyższego ustawodawcę w zakresie
władzy dyspensowania proboszczów i innych prezbiterów lub diakonów, dalekie od wszelkiego rodzaju rygoryzmu i ekskluzywizmu, niewątpliwie służą ochronie podmiotowych praw wiernych chrześcijan.
Jasno wyróżniona funkcja administracyjna władzy kościelnej, precyzyjne określenie organów, które posiadają kompetencje do wykonywania zadań w zakresie dyspensowania, wreszcie – dość szerokie uprawnienia wymienionych świętych szafarzy, stanowią istotne elementy
kanonicznej administracji sprawiedliwości.

53
Zob. Miras, J. Canosa, E. Baura, Compendio de derecho administrativo canónico, s. 257.
54
Zob. R. Sobański, Dispensatio gratiae. Uwagi o stosowaniu prawa kościelnego,
w: Ksiądz Remigiusz Sobański. Uczony, Nauczyciel, Sędzia, red. W. Góralski, Warszawa 2005, s. 255-256.
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Regulacja ustawowa wspomnianej sfery życia Ludu Bożego, dopuszczająca dostosowanie przepisu prawa do konkretnych sytuacji,
jawi się jako bardzo ludzka i racjonalna, adekwatna do zmiennych
i szczególnych okoliczności osób oraz rzeczy, a tym samym – potwierdzająca prawdziwie pasterskie zatroskanie prawodawcy o dobro
poszczególnych wiernych, którzy mogą się znaleźć w sytuacji, kiedy
wypełnienie przewidzianych prawem obowiązków okazałoby się niewspółmiernie ciężkie albo nawet szkodliwe.
Poznanie zasad prawa powszechnego w zakresie władzy dyspensowania wymienionych świętych szafarzy pozwala stwierdzić, że ustawodawca kieruje się w tej nader delikatnej sferze życia kościelnego
zasadą favor personae i favor boni nie zaś favor legis. Potwierdzając
istotną funkcję samej dyspensy, od pierwszych lat stosowania kojarzonej z rozsądnym zarządzaniem, dopuszcza on ustąpienie w szczególnych okolicznościach danego przypadku prawa przed osobą i jej
(duchowym) dobrem.
Należy zarazem nadmienić, że jakkolwiek rozszerzenie delegowanej władzy dyspensowania proboszczów i innych prezbiterów lub
diakonów w nadzwyczajnych wypadkach, które przyjęto w KPK, jest
krokiem we właściwym kierunku, niekoniecznie stanowi rozwiązanie optymalne i odpowiednie do obecnych warunków życia wiernych
chrześcijan. Śmiało można tu przedłożyć wniosek de lege ferenda,
aby w przypadku dyspozycji zawartej w kan. 1245 KPK wyraz „proboszcz” zastąpić wyrażeniem „każdy prezbiter”, upoważniając tym
samym szersze grono osób do udzielenia dyspensy od obowiązku zachowania dnia świątecznego lub dnia pokuty. Rozwiązanie takie – bezwzględnie poprzedzone odpowiednią formacją samych prezbiterów
i tych, którzy mogliby korzystać z ich stałego upoważnienia – lepiej
odpowiadałoby złożonym warunkom życia współczesnych chrześcijan i jeszcze bardziej potwierdzało wolę ustawodawcy, aby możliwie
skutecznie i szybko zaradzać potrzebom wiernych, którzy znajdują się
w szczególnej sytuacji.
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Power of dispensing the parish-priest and another presbyter, or a deacon
The solutions chosen by the legislator in scope of the power of dispensing the
parish-priests, other presbyters or deacons, far from rigorism and exclusiveness, come
undoubtedly as ones that serve the purpose of protecting subjective rights of the faithful Christians. The clearly distinguished administrative function of the church authority, precise determination of certain bodies that hold of competence to accomplish
their specific functions in scope of dispensing, and the last but not least fairly wide
powers exercised by the above mentioned Sacred Ministers, constitute significant parts
of canonic administration of justice.
The statutory regulation of the above mentioned life sphere of the People of God,
that allows for adjusting the legal regulation to the very specific situations, comes as
a very humane and rational one; the one which is adequate to changeable and specific
circumstances of people and things; this regulation at the same time confirms the real
legislator’s pastoral concern for the welfare of the faithful people who may face a situation when fulfilling duties stipulated in law provisions may appear as incommensurably heavy or even harmful ones.
Getting to know the rules of universal law in the capacity of dispensing the above
mentioned Sacred Ministers gives grounds for considering that the legislator, in the
very delicate sphere of church life, follows the principle of favor personae and favor
boni, but is not guided by the principle of favor legis. Confirming the crucial function
of dispensation itself, from the first years of its application associated with reasonable
administration, in special circumstances of the individual case the legislator allows to
yield the right of law to the person and their spiritual welfare.
At the same time, it needs to be added that any extension of the delegated power
of dispensing the parish-priests, other presbyters or deacons in extraordinary cases,
adopted in the Code of Canon Law, constitutes a step in the right direction, but is not
necessarily the optimal and appropriate solution as far as the present living conditions
of the faithful Christians are concerned. One may boldly submit the de lege ferenda
application so that in case of 1245 canon provision of the Code of Canon Law the
word “parish-priest” may be replaced by the phrase: „each presbyter”, which shall at
the same time empower wider range of people who may grant dispensation from the
obligation of observing a feast day or a day of penance. Such a solution – necessarily
preceded by an appropriate formation of presbyters, and those who would take advantage of permanent authority delegated by the presbyters – would comply much better
with the complex conditions of modern life of the contemporary Christians; it would
also better reaffirm the legislator’s will in order to help the needs of the faithful who
are in a special situation as efficiently and as quickly as possible.
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PRZYJMUJĄCY SAKRAMENT NAMASZCZENIA
CHORYCH
Treść: Wstęp. – 1. Rys historyczny. – 2. Podmiot sakramentu według kan. 1004
Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. – 3. Przyjęcie sakramentu przez większą grupę
osób. – 4. Przypadki wątpliwości, co do możliwości przyjęcia sakramentu. – 5. Osoby
które nie powinny przyjmować sakramentu namaszczenia chorych. – Zakończenie.

Wstęp
Do najpoważniejszych i najbardziej dotkliwych problemów człowieka, od czasu popełnienia grzechu pierworodnego, należały zawsze
choroba i związane z nią cierpienie. W chorobie doświadcza on swojej
niemocy i ograniczeń cielesno-duchowych. Choroba jest też niejednokrotnie zwiastunem nadchodzącej śmierci. Powoduje lęki i niepokoje,
czasami doprowadza do rozpaczy i buntu przeciwko Bogu. Z drugiej
strony, odpowiednio wykorzystana, może stać się przyczyną osiągnięcia większej dojrzałości duchowej i osobowościowej, bardziej świadomego zwrócenia się ku Chrystusowi, pobudzając poszukiwanie dróg
do Boga. W obliczu choroby i cierpienia Kościół nie pozostawia swoich wiernych w osamotnieniu. Przez sakrament namaszczenia chorych,
nazywany dawniej ostatnim namaszczeniem, poleca ich Chrystusowi,
dla podźwignięcia i obdarzenia Jego darem zbawienia.
Podobnie jak pozostałe sześć sakramentów, również i namaszczenie chorych powinno być przyjmowane zgodnie z zasadami ustalonymi przez Chrystusa i Kościół, zawartymi w przepisach prawa kanonicznego i liturgicznego. Będą one omówione w powyższej publikacji.
W pierwszej kolejności, dla szerszego zarysowania problemu, zostanie przedstawiony jego krótki rys historyczny. Następnie zajmiemy
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się podmiotem sakramentu w ujęciu obowiązującej normy, zawartej
w kan. 1004. Szczególną uwagę zwrócimy na termin „niebezpieczeństwo”, kluczowy dla właściwej interpretacji tego kanonu, w kontekście
wcześniej obowiązującego prawa. Kolejną omawianą kwestią będzie
przyjęcie sakramentu przez większą grupę osób. W sytuacji, kiedy
niejednokrotnie, przy okazji nabożeństw sprawowanych dla wiernych
chorych i starszych wiekiem, namaszczenia udziela się wszystkim tym
osobom zgromadzonym w kościele, sprawą niezwykle istotną pozostaje prawidłowe zrozumienie zamysłu prawodawcy w odniesieniu do
takich zgromadzeń.
W opracowaniu zostaną także omówione przypadki wątpliwości,
co do możliwości przyjęcia sakramentu przez niektórych wiernych,
znajdujących się w różnych fazach agonii, posiadających ograniczenia
używania rozumu lub kiedy istnieją wątpliwości, co do stopnia powagi choroby, na którą cierpią. Ostatnia część artykułu dotyczy sytuacji,
w których zabrania się pewnym osobom przyjmowania omawianego
sakramentu.
1. Rys historyczny
Chrześcijanie przystępowali do sakramentu chorych już w czasach apostolskich. Dowodem tego faktu jest fragment Listu św. Jakuba Apostoła, w którym czytamy: „Choruje ktoś wśród was? Niech
sprowadzi kapłanów Kościoła, aby się modlili nad nim i namaścili go
olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy będą mu odpuszczone.”1 Podmiotem sakramentu był zatem już wtedy chory, którego
namaszczano podczas modlitwy. Trudno sobie wyobrazić, aby wzywano kapłanów do osób, dotkniętych jakąś błahą chorobą, z pewnością
chodziło cierpiących, leżących w domach i niemogących z powodu
dolegliwości samemu udać się do biskupa albo prezbitera.
Z drugiej strony sakramentu raczej nie udzielano umierającym.
Świadczy o tym między innymi czasownik „choruje” (gr. asthenei)
użyty przez autora tekstu. Nie wskazuje on na osobę już umierającą,
1

Jk 5, 14-15.
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a jedynie chorą.2 Podobnie, w najstarszych dokumentach patrystycznych nie znajdujemy świadectw, z których wynikałoby, że interesującego nas sakramentu udzielano wyłącznie umierającym. Wręcz przeciwnie, bo aż do epoki karolińskiej (VIII-IX w.), namaszczenie chorych nie było łączone z sakramentami sprawowanymi w odniesieniu
do umierających.3 W starożytności olej z oliwek był stosowany między
innymi, jako lekarstwo, którym polewało się rany, albo do picia na
różnorodne dolegliwości. Chrześcijanie używali tego lekarstwa w połączeniu z modlitwą kapłańską, wierząc w jego jeszcze skuteczniejsze
działanie. Ponadto, jak zauważa Nadolski, oliwę uznawano za symbol
„sakramentu życia”, doskonalącego chrześcijan.4 Pochodząca z IV w.
modlitwa poświęcenia oleju, przypisywana biskupowi Serapionowi
z Egiptu wskazuje, że w tamtym kraju sakrament otrzymywali zmożeni
jakąkolwiek chorobą, osłabieniem, gorączką, inną niedyspozycją oraz
dla osłabienia działania szatana i uzyskania odpuszczenia grzechów.5
Sakramentu nie udzielano natomiast pokutującym. Potwierdza
to fragment listu papieża Innocentego I do biskupa Gubio z 416 r.6
Chodzi tutaj o osoby, które wyznały swoje grzechy i otrzymawszy do
wypełnienia zadośćuczynienie, jeszcze przed absolucją, przechodziły
okres pokuty, wykluczający z przyjmowania sakramentów.
Od X-XI w. namaszczenie chorych zaczęli przyjmować przede
wszystkim umierający. Łączyło się to z udzielaniem im sakramentu
pokuty w formie przygotowującej do śmierci, tzw. poenitentio ad mortem. Pokuta taka trwała aż do zgonu, decydowano się na jej przyjęcie,
kiedy nie było już widać żadnej nadziei na wyzdrowienie. Namaszczonemu polecano prowadzić resztę życia w oczekiwaniu na zbawienie,
wyrzekając się korzystania z praw małżeńskich, spożywania mięsa,
2
M. Blaza, D. Kowalczyk, Traktat o sakramentach, w: Dogmatyka, t. 5, Warszawa 2007, s. 425.
3
C. Orteman, Le sacrament des malades, Paris 1971, s. 47.
4
B. Nadolski, Liturgika. Sakramenty, sakramentalia, błogosławieństwa, t. 3, Poznań 1992, s. 139.
5
T. Schneider, Znaki bliskości Boga, tłum. J. Tyrawa, Wrocław 1995, s. 246.
6
Epistola Si instituta ecclesiastica ad Decentium episcopum Egubinum, 19.03.416,
Denzinger, 215-216.
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brania udziału w zabawach.7 Święty Tomasz z Akwinu (1225-1274)
pisał o sakramencie ostatniego namaszczenia (de sacramento extremae
unctionis), przyjmowanym przez osoby potrzebujące ostatniej pomocy ze strony Kościoła, przygotowującym na bezpośrednie wejście do
chwały nieba. Stąd można było namaszczać przede wszystkim znajdujących się w stanie „exeuntium procter quo aegritudo nata est inducere
mortem, et de periculo timetur”.8 Również Piotr Lombard (ok. 11001164), Bonawentura (ok. 1217-1274), Duns Szkot (ok. 1266-1308)
i papież Albert Wielki (1193-1280) uważali, iż właściwym momentem
dla przyjęcia sakramentu jest stan przedśmiertny chorego.9
Warunki przyjęcia namaszczenia chorych określały też sobory. Sobór Florencki w bulli Exultate Deo z 22 listopada 1439 r. postanawiał, że sakramentu nie należy udzielać choremu, który nie znalazł się
jeszcze w niebezpieczeństwie śmierci.10 Sobór Trydencki podczas XIV
sesji 25 listopada 1551 r. deklarował, iż przyjmujący powinien znajdować się w stanie choroby, zwłaszcza u kresu życia, stąd nazwa „sakrament odchodzących”. Jeżeli jednak powróci do zdrowia i później
znajdzie się w podobnym niebezpieczeństwie, może zostać ponownie
namaszczony.11
Warunki o charakterze prawnym, stawiane przed przyjmującym
omawiany sakrament, znajdujemy w Kodeksie prawa kanonicznego
z 1917 r. Były nimi: wcześniejszy chrzest (stanowiący bramę wszystkich pozostałych sakramentów – przyp. autora), osiągnięcie wieku
używania rozumu, a także popadnięcie w chorobę lub starość. Choroba albo starość musiały jednak powodować powstanie niebezpieczeństwa śmierci.12 Należało odróżnić niebezpieczeństwo śmierci od agonii, umierania. Jak to pojęcie wtedy rozumiano? Kodeks nie wymagał,
7
M. Pastuszko, Sakrament namaszczenia chorych, w: Duszpasterstwo w świetle
nowego prawa kanonicznego, red. J. Syryjczyk, Warszawa 1985, s. 178-179.
8
Summa theologica, III, suppl. q. 32 a. 2.
9
M. Blaza, D. Kowalczyk, dz. cyt. S. 427.
10
Sess. VIII, Bulla unionis Armenorum Exultate Deo, DSP, t. 3, s. 520-521.
11
Doctrina de sanctissimis poenitentiae et extremae unctionis sacramentis, DSP, t.
4, s. 504-505.
12
Kan. 940 par. 1.
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aby chory, lub osoba w podeszłym wieku znajdowała się w agonii.
Niebezpieczeństwo śmierci istniało, kiedy choroba była uznawana za
poważną, sprowadzając rzeczywiste zagrożenie śmiercią. Nie musiała
istnieć jednak pewność, że chory na skutek tej choroby umrze. Chodziło raczej o prawdopodobieństwo śmierci, przy czym mogła istnieć
możliwość ewentualnego wyzdrowienia. Nie wymagało się, aby niebezpieczeństwo było obiektywnie prawdopodobne. Wystarczało, że
takiego zdania był sam chory, jego rodzina, albo szafarz sakramentu.13 Papież Pius XII (1922-1939) nauczał, że ostatniego namaszczenia
można było godziwie udzielać, jeżeli roztropna, czyli prawdopodobna
racja, przemawiała za niebezpieczeństwem śmierci chorego.14
Zgodnie z wcześniej cytowaną normą kodeksową podczas tej samej
choroby dotknięta nią osoba nie powinna ponownie przyjąć interesującego nas sakramentu. Jeżeli jednak odzyskawszy zdrowie, po pewnym
czasie znowu popadła w niebezpieczeństwo śmierci, sakrament można
było powtórzyć.15 Ostatnie namaszczenie sprawowano warunkowo,
w razie wątpliwości, czy chory znajdował się w niebezpieczeństwie
śmierci, czy w ogóle jeszcze żył, albo czy doszedł do stanu używania
rozumu. Do odmowy udzielenia sakramentu mogło dojść w przypadku
uporczywego, bez skruchy, trwania w jawnym grzechu ciężkim.16
Nowe spojrzenie na interesujący nas sakrament oraz warunki dla
jego przyjęcia przez wiernego nastąpiło na Soborze Watykańskim II
(1962-1965). Zniknęło określenie „ostatnie namaszczenie”, zastąpione
teraz terminem „sakrament chorych”. Soborowa Konstytucja o liturgii wyjaśnia, że sakrament nie jest przeznaczony tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie śmierci. Ma być
udzielany bowiem już wówczas, kiedy wiernemu zaczyna ono grozić
z powodu choroby albo starości.17 Ojcom soborowym zależało, żeby

M. Pastuszko, dz. cyt., s. 180-181.
Epistola Explorata res, 2.02.1923, AAS 15(1923) s. 105.
15
KPK1917, kan. 940.
16
Tamże, kan. 941-943.
17
KL nr 73.
13
14
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nie odkładać jego przyjęcia do czasu agonii. Po tej linii poszły również
przepisy liturgiczne Rytuału Rzymskiego.18
2. Podmiot sakramentu według kan. 1004 Kodeksu prawa
kanonicznego z 1983 r.
Warunki, jakie musi spełniać przyjmujący namaszczenie chorych
określa kanon 1004. Sakramentu udziela się wiernemu po osiągnięciu
używania rozumu (te wymagania znajdowały się również w kodeksie
poprzednio obowiązującym). Ponadto musi się on znajdować w niebezpieczeństwie, z powodu choroby lub starości.19 Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na błąd popełniony przez autorów polskiego tłumaczenia kodeksu, opublikowanego w 1984 r., a powtarzany później
w niektórych opracowaniach. Norma kodeksowa dotyczy wiernego,
który „ob infirmitatem vel senium in periculo incipit versari”, a więc
znalazł się w niebezpieczeństwie na skutek choroby lub starości, a nie
w niebezpieczeństwie śmierci, jak czytamy we wspomnianym tłumaczeniu. Termin „niebezpieczeństwo” jest kluczowym w zrozumieniu,
kto może stać się podmiotem omawianego sakramentu. Dotyczy on
dwóch sytuacji życiowych – choroby lub starości. Niebezpieczeństwo
na skutek choroby, jak się wydaje, może dotyczyć nie tylko związanego z nią prawdopodobieństwa utraty życia, ale również poważnej
utraty zdrowia. I tak przykładowo, operacja zmiażdżonej kończyny
może zakończyć się śmiercią pacjenta, amputacją, ale też sukcesem jej
rekonstrukcji. Przed rozpoczęciem zabiegu operacyjnego, jeżeli nawet
śmierć jest mało prawdopodobna, nie ma absolutnej pewności, czy pacjent będzie używał uratowanej kończyny, czy też zostanie jej pozbawiony. W każdym razie znajduje się w niebezpieczeństwie z powodu
swojej choroby.
W każdym razie, jak zauważa Zubert, prawodawca nie wypowiada się na temat natury chorób, wystarczy, że jest ona poważna, stanowiąc niebezpieczeństwo. Stopień niebezpieczeństwa bywa szczególnie
A. Bernadou, A qui doit on donner L’Onction des malades?, La Maison Dieu
113(1973) s. 86-102.
19
Kan. 1004, par. 1
18
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trudny do określenia przy chorobach psychicznych. Przed udzieleniem
choremu sakramentu należy się wtedy skonsultować z kompetentnymi
osobami.20 Z pewnością namaszczenie chorych może przyjąć osoba,
która zostanie poddana operacji chirurgicznej, której przyczyną jest
niebezpieczna choroba. Bo jak zauważa Pastuszko, człowiek, który
udaje się na operację jest chory już przed nią. Poza tym niebezpieczna
choroba, brana pod uwagę razem z operacją, stanowią jeszcze większe
niebezpieczeństwo.21 Huels powołując się na nauczanie papieża Pawła
VI stwierdza natomiast, iż do ważności przyjęcia sakramentu wystarcza, że wierny rzeczywiście cierpi na jakąś chorobę, natomiast do godziwości konieczne jest, aby była ona poważna.22
Druga przyczyna niebezpieczeństwa może pojawić się w podeszłym
wieku, nazywanym też starością. Należy zauważyć, iż starość nie jest
chorobą, ale naturalnym procesem rozwijającym się w ludzkim ciele,
w miarę przybywania lat życia na ziemi. Starość łączy się zazwyczaj
z różnymi niebezpieczeństwami. Osobie w podeszłym wieku udziela
się namaszczenia chorych, kiedy poważnie podupadła na siłach, chociaż nie ma podejrzenia o poważną chorobę.23 Utrata sił może się przykładowo łączyć z ogólnym osłabieniem całego organizmu lub samego
serca na skutek zwyczajnych procesów starzenia. Z drugiej strony, jak
słusznie zauważa Zubert, praktyka namaszczenia wszystkich osób po
ukończeniu określonego roku życia, np. siedemdziesiątego, byłaby
wypaczeniem myśli prawodawcy. Zakazała tego wyraźnie Konferencja Episkopatu Niemiec.24 W odniesieniu do osób w podeszłym wieku
wymaga się zatem, aby bardzo podupadły na siłach. Niebezpieczeń20
B.W. Zubert, Sakrament namaszczenia chorych, w: Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, red. J. Krukowski, T.3.2, Poznań 2011, s. 199.
21
M. Pastuszko, dz. cyt., s. 183.
22
J.M. Huels, Liturgy and Law. Liturgical Law in the System of Roman Catholic
Canon Law, Montreal 2006, s. 202; por. Paulus VI, Constitutio apostolica Sacram
unctionem infirmorum, 30.11.1972, AAS 65(1973) s. 5-9.
23
Rituale Romanum, ex Decreto Sacrosancti Oecumenii Concilii Vaticani II instauratum, Auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ordo Unctionis Infirmorum eorumque
Pastoralis Curae, n. 11, Editio typica. Typis PolyglottisVaticanis 1972.
24
Erklarung der Deutschen Bischofskonferenz, 20.11.1978, w: Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz, Hf. 19, Bonn 1978, s. 3.

46

KS. ZBIGNIEW JANCZEWSKI

[8]

stwo z powodu starości może również dotyczyć utraty pełnej władzy
w kończynach tak, że człowiek zaczyna mieć poważne problemy z poruszaniem się lub władaniem kończynami górnymi oraz utraty pełnej
świadomości, na przykład przy zmianach miażdżycowych w mózgu.
Podobnie jak w przypadku ciężkości choroby, tak też i w tym, wystarczy roztropny, czy prawdopodobny osąd, wydany po porozumieniu, o ile to jest możliwe, z lekarzem. Zubert uważa ponadto, że jeżeli
wskutek wojny, terroryzmu, czy klęski żywiołowej, osobie, lub grupie
osób zaczyna grozić niebezpieczeństwo, należy im udzielić omawianego sakramentu.25 Można się z nim zgodzić, o ile oczywiście ma na
myśli osoby chore, albo w podeszłym wieku, bo tylko w odniesieniu
do tych dwóch grup osób, znajdujących się w niebezpieczeństwie,
sprawuje się sakramentalne namaszczenie chorych.
W każdym bądź razie, w świetle aktualnie obowiązującej normy
kanonicznej, osobom chorym i w podeszłym wieku nie musi już grozić bezpośrednie niebezpieczeństwo śmierci. I nie chodzi tutaj o jakąś minimalizację powagi choroby, ale o usunięcie wątpliwości, co do
możliwości udzielenia sakramentu, kiedy jest to wskazane i może stać
się owocne. Prawodawcy zależy również na wyeliminowaniu nadużyć
i aberracji, które występowały w przeszłości, kiedy to ostatnie namaszczenie było zarezerwowane dla osób in extremis. Chodzi przecież
o stan poważny, powodujący dotkliwe cierpienie i kryjący w sobie niebezpieczeństwo utraty życia.26 Jednak, jak się wydaje, niebezpieczeństwo powinno być rzeczywiste a nie tylko potencjalne. Przykładowo,
w przypadku choroby potencjalne niebezpieczeństwo pojawia się już
przy zwykłym katarze, który źle leczony może doprowadzić do zapalenia górnych dróg oddechowych, a to spowodować zapalenie mięśnia
sercowego, stanowiące już poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia,
a nawet życia. Podobnie potencjalne niebezpieczeństwo grozi każdej
osobie w podeszłym wieku, ale stanie się ono niebezpieczeństwem
rzeczywistym, kiedy osoba taka utraci nagle siły.

25
26

B.W. Zubert, dz. cyt., s. 200.
Tamże.
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Sakrament namaszczenia chorych może być przyjmowany wielokrotnie przez tą samą osobę. Za tym rozwiązaniem opowiadał się św.
Tomasz z Akwinu.27 Jego poglądy zostały przyjęte przez Sobór Trydencki (1545-1563).28 O takiej możliwości stanowiła również norma
Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 r.29 Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, ponowne przyjęcie omawianego sakramentu
dotyczy przypadków, w których chory po odzyskaniu zdrowia, czy
sprawności psychofizycznej, ponownie ciężko zachorował albo, gdy
podczas tej samej choroby niebezpieczeństwo stało się poważniejsze.30
Wydaje się również, że można ponownie dokonać namaszczenia osoby w podeszłym wieku, jeżeli na skutek np. rehabilitacji powróciła do
sprawności psychofizycznej, żeby po pewnym czasie znowu podupaść
na siłach.
3. Przyjęcie sakramentu przez większą grupę osób
Prawodawstwo posoborowe, liturgiczne i kanoniczne, umożliwiło
wiernym wspólnotowe przyjmowanie namaszczenia chorych. Odbywa się to zazwyczaj podczas celebracji dnia chorego, albo przy okazji wspomnienia Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, czy Matki Bożej
z Lourdes. I właśnie w Lourdes w 1969 r. po raz pierwszy zastosowano
obrzęd wspólnego namaszczenia większej liczby chorych.31
Norma Kodeksu prawa kanonicznego Jana Pawła II stanowi, że takie udzielanie sakramentu może się dokonywać, kiedy wierni są do
tego odpowiednio przygotowani i właściwie dysponowani. Bardziej
szczegółowe przepisy mogą być ustanowione przez biskupa diecezjalnego.32 Obowiązek przygotowania chorego posiadają duszpasterze
i osoby bliskie choremu, np. rodzina, przyjaciele, znajomi.33 Księga
Obrzędów namaszczenia chorych zawiera przepis, zgodnie z którym,
Summa theologica, suppl. q. 33, a. 1.
Sess. XIV, cap. III DSP, t. 4, s. 504-505.
29
Kan. 940 par. 2.
30
KPK83, kan. 1004 par 2.
31
B. W. Zubert, dz. cyt., s. 193.
32
Tamże, kan. 1002.
33
Por. tamże, kan. 1001.
27
28
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wspólnotowe przyjęcie sakramentu może się odbywać za zezwoleniem ordynariusza miejsca, w przypadku licznego udziału wiernych
z racji pielgrzymki, zjazdu ogólno diecezjalnego, z całego miasta albo
parafii. Ma ono również zastosowanie w szpitalach. Takiego namaszczenia należy udzielać w świątyni lub innym odpowiednim miejscu,
w którym łatwiej można zebrać chorych.34 Wspomniane zezwolenie
jest wydawane dla poszczególnych przypadków, albo ogólnie zawiera
się w przepisach biskupa diecezjalnego dotyczących wspólnego sprawowania sakramentu.35
W niektórych parafiach w Polsce obserwuje się praktykę wspólnotowego przyjmowania namaszczenia chorych przez wszystkie starsze
osoby, uczestniczące w nabożeństwie zorganizowanym np. przy okazji
rekolekcji. Jest to poważne nadużycie, bo jak słusznie zauważa Miragoli, również podczas takiej celebracji należy zachować normę kan.
1004 par. 1, czyli osoby w podeszłym wieku lub chore muszą znajdować się w niebezpieczeństwie.36 Stąd wadliwą wydaje się norma zawarta w Agendzie liturgicznej z 1987 r. używanej dosyć powszechnie
w Polsce, stanowiąca, że w Dniu Chorych, interesujący nas sakrament
mogą przyjąć chorzy zgłoszeni uprzednio w kancelarii parafialnej, którzy sobie tego życzą.37 Zgodnie z prawem powszechnym, sama wola
przyjęcia nie wystarcza, duszpasterz a nie jedynie osoba pracująca
w kancelarii musi ocenić, czy przypadek chorego spełnia kryteria wymagane przez powyżej przytoczony kanon.

Rituale Romanum, ex Decreto Sacrosancti Oecumenii Concilii Vaticani II instauratum, Auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ordo Unctionis Infirmorum eorumque
Pastoralis Curae, n. 17; 83-84, Editio typica. Typis PolyglottisVaticanis 1972.
35
Tak jest np. w archidiecezji katowickiej, zgodnie z przepisami zawartymi tamtejszej agendzie liturgicznej. Por. Nabożeństwa diecezji katowickiej. Agenda liturgiczna,
Katowice 1987.
36
E. Miragoli, Il sacramento dell’unzione degli infermi, w: Codice di Diritto Canonico Commentato, a cura Della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Milano
2009, s.820.
37
Nabożeństwa diecezji katowickiej. Agenda liturgiczna, Katowice 1987, s. 348.
34
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4. Przypadki wątpliwości, co do możliwości przyjęcia sakramentu
Pierwszym z przypadków wątpliwości, czy należy udzielić sakramentu namaszczenia chorych jest ustalenie faktu pozostawania przyjmującego przy życiu.38 Ważne sprawowanie sakramentów wiąże się
z udzielaniem ich osobom żywym. Przyjmowanie ich przez zmarłych
nie ma najmniejszego sensu, łaski bowiem złączone z sakramentami
nie są już potrzebne zmarłym. Sakramenty w takim przypadku nie są
udzielane ważnie. Wątpliwości, co do ważności pojawiają się jednak
w pewnych sytuacjach, łączących się szczególnie z przyjmowaniem
sakramentów namaszczenia chorych oraz chrztu. Przy pierwszym
z wymienionych chodzi o namaszczanie osób w agonii, sprawiających
czasami wrażenie już nieżyjących.39
W okresie, kiedy interesującego nas sakramentu udzielano w ostatnich chwilach życia człowieka, gdy właściwie już umierał, nie zastanawiano się specjalnie nad kwestią do którego momentu można namaszczać, istotnym było jedynie czy przyjmujący jeszcze żyje. Jeżeli
w konkretnej sytuacji trudno było ocenić jego stan, Rytuał Rzymski
z roku 1614 zalecał udzielenie sakramentu pod warunkiem: si vivis
(jeśli żyjesz).40 Podobnie uważali komentatorzy Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 r., jeżeli istniała wątpliwość, sakramentu należało
udzielać warunkowo.41 Obowiązujący kodeks w przypadku wątpliwości, co do faktu śmierci przyjmującego, nie wspomina o namaszczeniu warunkowym, nakazując po prostu namaszczać.42 Dzisiaj nie
stosuje się również liturgicznej formuły warunkowego namaszczenia. Jej zmiana została wprowadzona wraz z wydaniem kodeksu Jana

KPK83, kan. 1005.
Z. Janczewski, Ważność sprawowania sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, uzdrowienia i święceń w porządku prawnym Kościoła katolickiego, Warszawa
2011, s. 29.
40
Rituale Romanum Pauli V Pontificis Maximi iussu editum, De sacramento extremae unctionis, Coloniae 1640, s. 108-109.
41
F. Bączkowicz, J. Baron, W. Stawinoga, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 2, Opole 1958, s. 60.
42
Kan. 1005.
38

39
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Pawła II.43 Warunkowe sprawowanie sakramentów jest zarezerwowane jedynie do tych, z którymi łączy się charakter sakramentalny.44
Namaszczenia chorych udziela się bezwarunkowo nawet wtedy, kiedy konający na pozór nie reaguje na żadne bodźce, z powodu
śmierci klinicznej. Człowiek w takim stanie łączy się bowiem czasem,
chociażby nicią swojej świadomości, ze światem zewnętrznym, mogąc
doznawać zbawczego działania sakramentu. W praktyce więc, w przypadku braku pewności czy ktoś rzeczywiście umarł, czy zgon już nastąpił, udziela się go nawet do pół godziny od stwierdzenia pierwszych
objawów śmierci.45 Według aktualnego stanu wiedzy medycznej, po
śmierci klinicznej, której objawem jest zatrzymanie pracy serca, następuje śmierć mózgu. Definicja śmierci utożsamia śmierć człowieka
z nieodwracalnym ustaniem funkcji mózgu. Rozpoznanie śmierci mózgu, pozwala obecnie lekarzom na zaprzestanie dalszego leczenia oraz
na pobranie ze zwłok narządów do celów transplantacyjnych.46
W przypadku, kiedy szafarz spotka się z sytuacją, w której trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy dana osoba jeszcze żyje, miarodajna pozostaje jego własna, subiektywna ocena, wydana w miarę
możliwości po konsultacji z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem
medycznym. Jeżeli jednak osoba do której został wezwany nie żyje
już przynajmniej od pół godziny, powinien w modlitwie powierzyć jej
duszę Bożemu miłosierdziu, nie udzielając sakramentu.47

C. Krakowiak, Komu i kiedy udziela się sakramentu namaszczenia chorych?,
Zamojski Informator Diecezjalny 9(2000) nr 2, s. 211; Notitiae 20(1983) s. 553.
44
Chodzi o chrzest, bierzmowanie i święcenia.
45
M. Pastuszko, dz. cyt., s. 189-190.
46
Komunikat w sprawie wytycznych Krajowych Zespołów Specjalistycznych w dziedzinach: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii i medycyny sądowej w sprawie kryteriów śmierci mózgu. „Dz.Urz. MZOS”, 26.06.1984, nr 6, poz. 38; Komunikat
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 października 1996 r. o wytycznych
w sprawie kryteriów stwierdzania trwałego i nieodwracalnego ustania funkcji pnia
mózgu (śmierci mózgowej), „Dz.Urz. MZOS”, 30.11.1996, nr 13 poz. 36; Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego, nieodwracalnego ustania czynności mózgu, 17.07.2007, „Monitor Polski” nr 46, poz .547.
47
Z. Janczewski, dz. cyt., s. 36.
43
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Wątpliwość co do możliwości przyjęcia sakramentu może również
dotyczyć osiągnięcia przez podmiot stanu używania rozumu.48 Brak
używania rozumu odnosi się w tym przypadku do dzieci, i dorosłych
umysłowo niedorozwiniętych. Według Zuberta, kryterium oceny wymaganego stopnia używania rozumu, stanowi możliwość owocnego
umocnienia (duchowego, psychicznego i fizycznego) przez przyjęcie
namaszczenia. Taka możliwość może się pojawić w relacji do obydwu
wspomnianych wyżej grup. Jeżeli szafarz posiada wątpliwości, co do
osiągnięcia przez podmiot nawet takiego poziomu używania rozumu,
powinien namaszczenia udzielić. Wymóg minimalnego poziomu umysłowego, pozostaje bowiem w relacji do sakramentalnych skutków namaszczenia. Nie jest istotne, czy przyjmujący był zdolny do popełniania grzechów i potrzebuje ich odpuszczenia.49 Jednym z kryteriów jest
zatem powstanie wątpliwości u szafarza. Jeżeli nie ma wątpliwości,
że podmiot nie osiągnął używania rozumu, na przykład jest niemowlakiem albo człowiekiem z poważnym niedorozwojem umysłowym,
sakramentu nie wolno udzielić.
Trzeci rodzaj wątpliwości może dotyczyć faktu, czy choroba jest
poważna. Ocenę ciężkości choroby dokonuje szafarz, na podstawie
roztropnego i prawdopodobnego osądu, po ewentualnej konsultacji
z lekarzem.50 Możliwe jest jak się wydaje, również wyrobienie go sobie w oparciu o dokumentację medyczną udostępnioną przez zainteresowanego albo jego rodzinę. Jeżeli jednak na skutek różnych okoliczności wątpliwość, czy choroba jest rzeczywiście poważna, pojawia się
u szafarza, norma kodeksowa nakazuje udzielenia sakramentu.51

KPK83, kan. 1005.
B. W. Zubert, dz. cyt., s. 202.
50
Rituale Romanum, ex Decreto Sacrosancti Oecumenii Concilii Vaticani II instauratum, Auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ordo Unctionis Infirmorum eorumque
Pastoralis Curae, n. 8, Editio typica. Typis PolyglottisVaticanis 1972.
51
KPK83, kan. 1005.
48
49
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5. Osoby, które nie powinny przyjmować sakramentu
namaszczenia chorych
Zakaz udzielania sakramentu dotyczy najpierw nieprzytomnych,
którzy przynajmniej pośrednio, wcześniej nie prosili o niego. W przypadku wszystkich sakramentów Kościół wymaga, aby osoby posiadające używanie rozumu wyraziły swoją wolę ich przyjęcia.52 Nie można
bowiem przekazywać łask sakramentalnych, wbrew woli przyjmujących. Wyrażenie prośby o sakrament uzewnętrznia wewnętrzną intencję sakramentalną, konieczną do ważności jego przyjęcia. W takiej sytuacji wystarcza intencja habitualna, czyli wyrażona przynajmniej raz
i później nie odwołana. Rytuał Rzymski stanowi, iż w przypadku osób
wierzących, które straciły przytomność lub używanie rozumu, jeśli istnieje prawdopodobieństwo prośby o sakrament w czasie, kiedy były
jeszcze przytomne, sakramentu trzeba udzielić.53 Zatem nie czyni się
tego w odniesieniu do ochrzczonych, ale obecnie niewierzących, których trudno jest podejrzewać o wolę przyjęcia namaszczenia. W przypadku posiadających wiarę można przypuszczać, iż przed utratą przytomności posiadali wolę zwrócenia się o sakrament w ekstremalnych
okolicznościach życiowych, a więc przewidziane przez rytuał prawdopodobieństwo istnieje i namaszczenia należy udzielić.
Sakramentu nie udziela się również wiernym uparcie trwającym
w jawnym grzechu ciężkim.54 Genezę tego zakazu znajdujemy już
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, kiedy to papież Innocenty I
(401-417) wyraźnie odmawiał przyjmowania namaszczenia pokutnikom, czyli osobom wykonującym kanonicznie nałożone zadośćuczynienie, za popełnione grzechy ciężkie.55 Podobny zakaz namaszczania
jawnogrzeszników, znajdował się w Kodeksie prawa kanonicznego
Tamże, kan. 843 par. 1.
Rituale Romanum, ex Decreto Sacrosancti Oecumenii Concilii Vaticani II instauratum, Auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ordo Unctionis Infirmorum eorumque
Pastoralis Curae, n. 14, Editio typica. Typis PolyglottisVaticanis 1972.
54
KPK83, kan. 1007.
55
Epistola Si instituta ecclesiastica ad Decentium episcopum Egubinum, 19.03.416,
Denzinger, 215-216.
52
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z 1917 r., przy czym w przypadku wątpliwości, co do uporczywości
lub ciężkości grzechu, sakrament sprawowano warunkowo.56
Dzisiaj obowiązująca norma nie wspomina już o udzielaniu warunkowym. W dalszym ciągu jednak musi być pewne, że wierny popełnił grzech ciężki oraz że za niego nie pokutuje, uporczywie w nim
trwając. Jak zauważa Pastuszko, jeżeli nie jest pewne, iż spełnione są
obie przesłanki, to w przypadku, kiedy wierny znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci z powodu choroby lub starości ma prawo do namaszczenia chorych. Szafarz jednak powinien mieć na uwadze, czy
rzeczywiście odstąpił od uporczywego trwania w grzechu, bo wola
udzielenia sakramentu u szafarza, musi się spotkać z wolą przyjęcia,
żeby sakrament był ważny i skuteczny.57 W każdym indywidualnym
przypadku należy stwierdzić, czy nie nastąpiło odstąpienie od uporu
i zerwanie z grzechem, czyli nie pojawiły się jakieś oznaki pokuty.
Przyczyna uporu zazwyczaj łączy się bowiem z jawnym grzechem
ciężkim.58 Jawność grzechu ma miejsce, kiedy jest on znany w jakimś
konkretnym środowisku (w szerokim gronie rodzinnym, w pracy, parafii, wśród czytelników jakiegoś czasopisma ujawniającego sposób życia danej osoby - uznawanej za osobę publiczną, itp.) Jawność i upór
zatem, muszą być znane w zakresie zewnętrznym. Jeśli szafarz ma
wątpliwości, co do subiektywnej dyspozycji i prośby chorego, powinien udzielić sakramentu.59 Szczególnie miarodajna jest tutaj osobista
prośba chorego, wola przyjęcia sakramentu, która często w obliczu
utraty życia łączy się z intencją zerwania z grzesznym postępowaniem.
Jakie osoby uznaje się za trwające w grzechu ciężkim? Prawodawca ma na uwadze szczególnie notorycznych apostatów, heretyków,
schizmatyków, wybierających kremację swojego ciała z motywów
przeciwnych wierze chrześcijańskiej.60 Ponadto za takich uznaje się
konkubinariuszy (żyjących w tak zwanych stałych wolnych związkach
lub związkach czasowych na próbę), małżonków, którzy po rozwodzie
Kan. 942.
M. Pastuszko, dz. cyt., s. 193-194.
58
B. W. Zubert, dz. cyt., s. 204-205.
59
Tamże, s. 205.
60
Por. KPK83, kan. 1184 par. 1, n. 1-2.
56
57
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zawarli nowe małżeństwa cywilne.61 Zgodnie z Deklaracją Kongregacji Nauki Wiary z dnia 26 listopada 1983 roku, dotyczącą stowarzyszeń
masońskich, również osoby należące do tych organizacji, nie mogą
być dopuszczane do sakramentu, do czasu zerwania z takim stanem.62
Jednak niektórym publicznym grzesznikom, spełniającym pewne
praktyki religijne (uczestniczącym we Mszach św. i innych przejawach życia Kościoła) np. żyjącym w związkach cywilnych z powodu
przeszkody węzła małżeńskiego łączącego z wcześniejszym partnerem
życiowym (czyli prawowitym małżonkiem), w niebezpieczeństwie
śmierci, nawet jeśli są nieprzytomni, można udzielić namaszczenia
chorych. Domniemywa się bowiem, iż posiadają wolę jego przyjęcia,
skoro przynajmniej w części starali się żyć po chrześcijańsku.63 W takich przypadkach wykorzystuje się zasadę, zgodnie z którą dobro duchowe, jakim jest zbawienie człowieka, stanowi najważniejszą rację
prawną świadczącą za udzieleniem sakramentu. Chyba, że ktoś jeszcze
przed utratą świadomości, pomimo wcześniej wspomnianych przejawów religijności, manifestował publicznie i propagował w środkach
społecznego przekazu grzeszny styl swojego życia.
Zakończenie
Cierpienie i choroba, którym podlegają wszyscy ludzie na skutek
grzechu pierworodnego oraz grzechów osobistych stanowią moment
odczuwalnej w szczególny sposób słabości egzystencjalnej. W tej
trudnej sytuacji życiowej, a także w końcowych latach przebywania
na ziemi, z pomocą przychodzi Chrystus, udzielający swoich łask,
za pośrednictwem Kościoła, w sakramencie namaszczenia chorych.
Chrześcijanie, cierpiący na różnorakie choroby, przyjmowali go już
w czasach apostolskich. Wtedy też nie dopuszczano do niego pokutujących grzeszników. W średniowieczu namaszczało się przede wszystA. Chrapkowski, Szafarz pokuty: rzeczywiście sędzia I lekarz?, w: Munus sanctificandi: gaudium vel onus? Zadanie uświęcania: radość czy ciężar?, „Szkoła Seraficka”, nr 5, Katowice 2009, s. 90-91.
62
Congregatio pro Doctrina Fidei, Declaratio de associationibus massonicis, AAS
76(1984) s. 300; Z. Suchecki, Kościół a masoneria, Kraków 2002, s. 73-77.
63
M. Pastuszko, dz. cyt., s. 194.
61
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kim umierających. Nowe spojrzenie na podmiot sakramentu, w tym
również na jego predyspozycje, przyniósł Sobór Watykański II. Odbiciem zmian soborowych są postanowienia zawarte w Kodeksie prawa
kanonicznego Jana Pawła II.
Wierny mogący przyjąć omawiany sakrament powinien osiągnąć
stan używania rozumu i znajdować się w niebezpieczeństwie z powodu choroby lub starości. Przy czym, co warto podkreślić, prawodawca
(w przeciwieństwie do tłumaczy polskiego wydania kodeksu) nie wymaga bezwzględnie zaistnienia niebezpieczeństwa śmierci. Wystarcza
niebezpieczeństwo poważnej utraty zdrowia u chorego albo sił u osób
starszych. Nie musi tym osobom więc grozić bezpośrednie niebezpieczeństwo śmierci. Niebezpieczeństwo z powodu choroby lub starości
powinno być jednak rzeczywiste, a nie jedynie potencjalne.
Posoborowe prawodawstwo kanoniczne i liturgiczne umożliwiło
wiernym na wspólnotowe (w dużej grupie), a nie jak dotychczas jedynie
indywidualne przyjmowanie sakramentu namaszczenia chorych. Należy jednak zauważyć, iż w niektórych parafiach prawo to jest czasami
nadużywane. Udziela się bowiem sakramentu wszystkim chorym i starszym, obecnym w świątyni podczas specjalnie sprawowanych dla nich
nabożeństw. Nie respektuje się przy tym dyspozycji zawartej w kan.
1004 par. 1, która wymaga od przyjmujących znajdowania się w rzeczywistym niebezpieczeństwie, jak to zostało wspomniane powyżej.
Omawiany sakrament, tak samo jak pozostałe, może być udzielany
jedynie osobom pozostającym przy życiu. W praktyce duszpasterskiej,
dopuszczalne jest namaszczenie konającego w okresie około pół godziny po zaprzestaniu u niego akcji serca. Nie stosuje się przy tym
formuły warunkowej. W sytuacji pojawiającej się wątpliwości, co do
stopnia używania przez przyjmującego rozumu, kryterium oceny stanowi możliwość jego duchowego, psychicznego i fizycznego umocnienia. Wątpliwość dotycząca stopnia niebezpieczeństwa choroby,
czyli jej ciężkości, rozwiązuje się poprzez konsultację z lekarzem,
zapoznanie się z dokumentacją medyczną. Jeśli jednak jest to niemożliwe, lub w dalszym ciągu pozostaje u szafarza wątpliwość, powinien
udzielić sakramentu.
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Do przyjęcia sakramentu nie dopuszcza się osób, które wcześniej,
przynajmniej w sposób pośredni nie wyraziły takiej woli. Nie otrzymują go również uparcie trwający w jawnym grzechu ciężkim, przy
czym, w każdym indywidualnym przypadku należy stwierdzić, czy nie
doszło do odstąpienia od uporu i zerwania ze złem. Należy zauważyć,
że niektórym publicznym grzesznikom, spełniającym istotne praktyki
religijne, nie odmawia się namaszczenia. Chodzi tutaj o osoby żyjące
tylko w związkach cywilnych, ze względu na wcześniej zawarte małżeństwo sakramentalne z inną osobą. W niebezpieczeństwie śmierci,
nawet jeżeli są nieprzytomni, domniemywa się u nich wolę przyjęcia
sakramentu, skoro przynajmniej po części starali się żyć po chrześcijańsku.
Receiving sacrament anointing of the Sick
Receiving of sacraments, including anointing of the sick should be performed according to the rules of Christ and the Church which are listed in canon and liturgical
law. These rules were discussed in the above publication. At the beginning a brief
historical introductory to this topic made followed by detailed interpretation of canon
1004. Word “danger” is used as a key word describing a receiver of the sacrament
listed in the 1983 Code of Canon Law.
Another topic mentioned in the publication is a possibility of receiving the sacrament of anointing of the sick by a larger group of people during some kind of liturgical
celebration. In this case there is possibility of misuse of this law. The publication also
discusses skepticism of the receiving the sacrament by a person with a limited use of
reason, terminally ill or when seriousness of the illness is doubt. The last section of the
publication is devoted to limitation of receiving the above sacrament.
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OSOBOWOŚĆ NIEDOJRZAŁA JAKO PODSTAWA
ORZECZENIA NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA
W ŚWIETLE WYROKÓW ROTY RZYMSKIEJ
I TRYBUNAŁÓW KOŚCIELNYCH
Treść: Wprowadzenie. – 1. Kanoniczne określenia osobowości dojrzałej. – 2.
Kryteria osobowości niedojrzałej. – 3. Osobowość niedojrzała a niezdolność do
podjęcia i wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich. – Zakończenie.

Wprowadzenie
Z materiałów dowodowych procesów kościelnych, prowadzonych
zwłaszcza z kan. 1095 n. 3 KPK z 1983 r., wynika, że osobowość niedojrzała posiada swoje źródło w rodzinie patologicznej albo w wadliwym wychowaniu, bądź jest dziedziczona genetycznie. Z tego też
względu potomstwo wychowujące się w takich rodzinach może okazać się niezdolne do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich.
W wielu wyrokach trybunałów kościelnych stwierdzono nieważność
małżeństwa z powodu występowania właśnie osobowości niedojrzałej.
Zagadnienie dotyczące osobowości niedojrzałej należy do trudnych tematów w psychologii i z tego względu stanowi powód wielu dyskusji.
Niemniej jednak warto zaznaczyć, że termin „osobowość” w potocznym zastosowaniu posiada różne znaczenie zarówno psychologiczne,
jak i prawne. Na zagadnienie to zwracają uwagę niektórzy autorzy
wskazując na kan. 1095 KPK z 1983 r., przy którego stosowaniu analizuje się osobowość człowieka w aspekcie psychologicznym, gdyż poziom jej ukształtowania, a zwłaszcza jej brak, posiada dość poważne
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konsekwencje prawne1. Zatem osobowość to zbiór względnie stałych
dla danej jednostki właściwości (cech) psychicznych warunkujących
stałość jej zachowania i postaw2.
W związku z tym warto przypomnieć dwie wypowiedzi Jana Pawła II na temat „dojrzałości psychicznej” oraz „dojrzałości kanonicznej”. W pierwszej z dnia 25 stycznia 1988 r. Ojciec św. podkreślił,
iż: „dojrzałość psychologiczną”, która stanowi punkt dojścia w rozwoju człowieka, nie można łączyć z „dojrzałością kanoniczną”, która
z kolei jest minimalnym punktem wyjścia dla ważności małżeństwa3.
R. Sztychmiler, Znaczenie osobowości kandydata do małżeństwa w świetle obowiązującego prawa kanonicznego, Prawo Kanoniczne 40 (1997) nr 1-2, s. 201.
2
Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 4, Warszawa 1996, s. 697.
3
L’Osservatore Romano, wydanie polskie 9 (1988) nr 1, s. 6 i 23. Ojciec św. Jan
Paweł II wyjaśnił, że pojęcie „dojrzałości psychologicznej” wskazywane przez psychologów i psychiatrów powinno zostać zweryfikowane w myśl koncepcji antropologii chrześcijańskiej. Ponadto Jan Paweł II zaznaczył, iż współczesna psychologia
i psychiatria w konstruowaniu definicji psychicznej normalności bierze pod uwagę
tylko doczesny i naturalny wymiar osoby, natomiast pomija całościową wizję osoby
oraz jej powołanie do wieczności, a także do transcendentalnych wartości religijnych
i moralnych. Jednocześnie Jan Paweł II podkreślił, że dla psychologa i psychiatry każda forma patologii psychicznych może wykraczać poza pojęcie normalności. Ponadto
wyjaśnił, że dla kanonisty, który opiera się na chrześcijańskiej antropologii człowieka,
koncepcja normalności obejmuje lekkie formy trudności psychicznych. Wobec tego
brak integralnej wizji istoty ludzkiej doprowadza do tego, że w teorii normalny stan
psychiczny staje się mitem, z kolei w praktyce pozwala uznać większość ludzi zawierających małżeństwo za niezdolnych do ważnego wyrażania zgody małżeńskiej;
W. Krupa, Zasady opracowywania opinii biegłego psychologa w sprawach o nieważność małżeństwa, w: Ius Matrimoniale, t. 1 (6-7), Warszawa 1996, s. 138-139. Autor
wyjaśnił, że „dojrzałość psychiczna” rozumiana równoznacznie z dojrzałością osobowościową – emocjonalną, a więc zdolnością do przejawiania reakcji emocjonalnych
adekwatnych do normy dla danego wieku, zrównoważeniem emocjonalnym i wolitywnym, zdolnością do przeżywania i przejawiania uczuć wyższych oraz społeczną,
czyli osiągnięciem określonego poziomu rozwoju społecznego, na którym człowiek
przejawia gotowość do opanowania i pełnienia ról przypisanych przez społeczeństwo
– pozostaje w ścisłym związku z otaczającą rzeczywistością. Autor zaznaczył także, że
dla psychologa zajmującego się opiniowaniem w sprawach o nieważność małżeństwa
w kwestii dotyczącej struktury osobowości przydatne są następujące przejawy zaburzeń: niedojrzałość emocjonalna i społeczna, dysharmonia osobowości, niespójność
w ocenach i sądach, zaburzenia sfery wolicjonalnej, cechy degradacji osobowościowej
1
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W drugiej zaś wypowiedzi Ojciec św. powołał się na dokumenty Vaticanum II i przypomniał naukę Kościoła katolickiego, zgodnie z którą
człowiek stanowi istotę stworzoną na obraz Boży, która jest zdolna
do poznania i miłowania swego Stwórcy4. Poza tym należy jeszcze
przypomnieć przemówienie Jana Pawła II do Roty Rzymskiej z dnia
27 stycznia 1997 r., w którym wskazał na walor prawny i wymiar osobowy małżeństwa. W tej wypowiedzi Ojciec św. zwrócił uwagę na to,
że normy kanoniczne stanowią tylko wyraz prawny, pod którym kryje
się rzeczywistość antropologiczna i teologiczna5. Można zatem powiedzieć, że w pewnym sensie orzecznictwo trybunałów kościelnych wyprzedza naukę prawa kanonicznego w kwestii orzekania o nieważności
małżeństwa, czego przykładem jest rozumienie terminu „osobowości
niedojrzałej”, które występuje w wyrokach trybunałów kościelnych
i jest określane przez powoływanych biegłych sądowych psychologów
albo psychiatrów, jako jeden z typów zaburzenia osobowości.
1. Kanoniczne określenia osobowości dojrzałej
Badania naukowe i rozwijająca się wiedza medyczna i psychologiczna doprowadziły do rozbudowania i zmodyfikowania tytułów
wskutek uzależnienia od alkoholu, charakteropatia pourazowa, psychiczne uwarunkowania istotnych zaburzeń w sferze aktywności seksualnej.
4
L’Osservatore Romano, wydanie polskie 8 (1987) nr 2, s. 32. Ojciec św. Jan Paweł II przypomniał koncepcję chrześcijańską, według której powołaniem człowieka
jest przylgnięcie do Boga, jako ostatecznego celu, w którym znajduje on swoje spełnienie, chociaż w urzeczywistnianiu tego powołania napotyka na przeszkody, które
wynikają z oporu, jaki wywołuje w nim stan pożądliwości. Jan Paweł II przypomniał
także nauczanie Soboru Trydenckiego, zgodnie z którym urzeczywistnianie sensu
związku małżeńskiego następuje poprzez obdarowywanie się na drodze nieustannego
wysiłku, w tym również wyrzeczenia i poświęceń. Jednocześnie Ojciec św. dodał, że
wzajemna miłość małżonków powinna kształtować się na wzór samego Chrystusa.
5
L’Osservatore Romano, wydanie polskie 7 (1997) nr 2, s. 46. Ojciec św. Jan Paweł II podkreślił, że dostrzega trudność sędziów orzekających o nieważność małżeństwa, zwłaszcza jeżeli dotyczy to tytułu psychicznej niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Jan Paweł II wyjaśnił również, że jego pragnieniem
jest, żeby za pomocą nauk humanistycznych można było określić chociażby minimum,
poniżej którego nie można mówić o zdolności do zawarcia prawdziwego małżeństwa
sakramentalnego.
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nieważności małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.
W związku z tym większą uwagę zwraca się na sam akt wyrażania
zgody małżeńskiej, która powinna być aktem w pełni osobowym i wolnym od jakichkolwiek ograniczeń. Poza tym wykorzystując wiedzę
pochodzącą z nauk medycznych i psychologicznych można wskazać
czynniki, które mogą w pewnym stopniu ograniczać lub uniemożliwiać zdolność do wyrażenia zgody małżeńskiej6. Zgodnie z opinią niektórych autorów dojrzałość psychologiczna połączona jest z autonomią wewnętrzną, określonym systemem wartości oraz z nastawieniem
prospołecznym w relacjach interpersonalnych7.
Literatura przedmiotu wymienia następujące cechy „osobowości
dojrzałej”, czyli: „miłość pomimo, szacunek pomimo, tolerancja pomimo, akceptacja pomimo”8. Poza tym do cech „osobowości dojrzałej”
zalicza się także trwałą hierarchię wartości i charakterystyczny stosunek do siebie, czyli zaakceptowanie siebie samego. Znawcy tematu
podkreślają, że dojrzałość człowieka polega na osiągnięciu cech osób
dorosłych9. Wobec tego można powiedzieć, że sam proces „dojrzałoS. Kosowicz, Zaburzenia psychiczne ograniczające wykonanie zobowiązań powziętych w akcie zgody małżeńskiej, Prawo Kanoniczne 29 (1986) nr 1-3, s. 217-226.
7
W. Prężyna, Problem psychologicznych kryteriów niezdolności do podjęcia i wypełnienia zobowiązań małżeńskich, Kościół i Prawo, t. 4, Lublin 1989, s. 103-114.
Autor wyjaśnia, że „dojrzałość psychologiczna” stanowi powiedzmy punkt rozwoju,
w którym jednostka jest świadoma i wolna w działaniu i dostosowaniu się do pewnych
swych ideałów. Poza tym zaznaczył, że dojrzałość ta łączy się również ze zdolnością
do zmierzenia się z wewnętrznymi i zewnętrznymi trudnościami. Jednocześnie Autor
podkreśla, że „dojrzała osobowość” charakteryzuje się umiejętnością komunikowania z drugim człowiekiem, a więc umiejętnością powiedzmy nazywania i wyrażania
własnych uczuć, jak również zdolnością akceptowania drugiego człowieka bez stawiania mu warunków i wyzwoleniem się z dominacji mechanizmów obronnych, które
są podświadomym i zafałszowanym widzeniem i interpretacji rzeczywistości, idące
w stronę życzeń lub obaw, a służące właściwie zachowaniu dobrego samopoczucia
albo mniemania o sobie. Ponadto Autor zaznaczył, że „osobowość dojrzałą” cechuje
niestosowanie przemocy.
8
E. Sujak, Życie jako zadanie, Warszawa 1982, s. 167.
9
M. Masiak, Zaburzenia osobowości w ujęciu klinicznym, w: Wykłady z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w roku akademickim 1986/87, Lublin
1989, s. 268.
6
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ści” jest zorientowany na nieosiągalną w ziemskim życiu pełnię10. Tak
więc „osobowość dojrzała” stanowi pewien ideał, a samo kształtowanie się „osobowości dojrzałej” jest ciągłym i trwającym przez całe życie procesem, dzięki któremu człowiek przyjmuje odpowiedzialność
za swoje własne życie i rozwija się w niepowtarzalny sposób11.
Zgodnie z opinią niektórych autorów dla sędziego kościelnego
istotna jest „dojrzałość kanoniczna”, która stanowi punkt wyjścia oceny ważności lub nieważności małżeństwa12. Inni autorzy zaś podają
trzy wymiary dojrzałości, które wzajemnie się dopełniają, ale należy
je odrębnie traktować13. Stanowią one wewnętrzną autonomię, układ
wartości funkcjonujący, jako autonomiczny system motywacyjny oraz
nastawienie allocentryczne w postawach interpersonalnych14. Jednocześnie należy zauważyć, że ocenę dojrzałości trzeba odnieść powiedzmy „do czegoś”, bowiem dojrzałość w jednym zakresie może iść
w parze z niedojrzałością w innym zakresie. Z tego też względu w odniesieniu do małżeństwa nie można mówić o pełnej dojrzałości, czy też
„pełnej dojrzałości małżeńskiej”, ale tylko o odpowiedniej dojrzałości,
a więc „minimalnej”, czyli „dojrzałości kanonicznej”, która wymagana jest przez prawo do ważnego zawarcia małżeństwa15. Warto jeszcze zaznaczyć, że wielu psychiatrów wprowadziło podziały kliniczne,
które szeregują ludzi zaburzonych na podgrupy, według których zaburzenia osobowości stanowią ciężkie zaburzenia struktury charakteru
i sposobu zachowania się osoby, które z kolei obejmują kilka wymiarów osobowości16.
10
Dec. z dnia 15 października 1992 r. c. Burke, Monitor Ecclesiasticus 118 (1993),
s. 563.
11
Z. Chlewiński, Refleksje o dojrzałej osobowości, Lublin 1985, s. 318.
12
M. Żurowski, Niezdolność do podjęcia obowiązków małżeńskich z przyczyn psychicznych, Prawo Kanoniczne 29 (1986) nr 3-4, s. 153-162.
13
W. Prężyna, Problem psychologicznych kryteriów…, s. 104.
14
Tamże.
15
Por. Dec. z dnia 20 marca 1001 r. c. Colagiovanni; R. Sobański, Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (w trzeciej instancji) c. Sobański z dnia 12 grudnia 1996 r.
w sprawie o nieważność małżeństwa z tytułu niezdolności do podjęcia obowiązków małżeńskich (kan. 1095 n. 3), w: Ius Matrimoniale, t. 2 (8), Warszawa 1997, s. 229.
16
Por. H. Clekley, The Mask of Sainty, Saint Louis 1976, s. 337-338; Międzyna-
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Warto jeszcze zwrócić uwagę na następujące kryteria diagnostyczne osobowości nieprawidłowej, czyli m.in.: trwałą niezdolność do
związków uczuciowych z innymi ludźmi, bezosobowy stosunek do
życia seksualnego (przedmiotowe traktowanie partnera), brak poczucia winy, wstydu i odpowiedzialności, jak również utrwalone i nieadekwatne zachowania antyspołeczne, autodestrukcyjny wzorzec życia, nierozróżnianie granicy między rzeczywistością a fikcją, prawdą
a kłamstwem, brak lęku, częste szantażowanie samobójstwem oraz
tendencja do samouszkodzeń17. Wskazane cechy osobowości niedojrzałej doprowadzają do tego, iż dla potrzeb prawa kanonicznego nie
wystarczy mówić tylko o samym terminie niedojrzałości, jako kryterium oceny niezdolności do ważnego zawarcia małżeństwa. Istnieje
potrzeba określenia punktu krytycznego tej właśnie niezdolności, porodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD – 10. Opisy
kliniczne i wskazówki diagnostyczne, Kraków – Warszawa 1997, s. 170. Międzynarodowa klasyfikacja wymienia następujące postacie zaburzeń osobowości, czyli:
1. Osobowość paranoiczną, która zawiera w sobie zaburzenia osobowości: osobowość
ekspansywno-paranoiczną, osobowość fantastyczną, osobowość pieniaczą, osobowość paranoidalną, osobowość sensytywno-paranoiczną. 2. Osobowość schizoidalną.
3. Osobowość dyssocjalną, która zawiera w sobie osobowości: osobowość amoralną,
osobowość antysocjalną, osobowość asocjalną, osobowość psychopatyczną, osobowość socjopatyczną. 4. Osobowość chwiejną emocjonalnie, która zawiera w sobie
zaburzenia osobowości: osobowość agresywną, osobowość „borderline”, osobowość
eksplozywną. 5. Osobowość histrioniczną, która zawiera w sobie zaburzenia osobowości: osobowość histeryczną, osobowość psychoinfantylną. 6. Osobowość anankastyczną, która zawiera w sobie osobowości: osobowość kompulsywną, osobowość
obsesyjną, osobowość kompulsywno-obsesyjną. 7. Osobowość lękliwą (unikającą).
8. Osobowość zależną, która zawiera w sobie osobowości: osobowość asteniczną, osobowość nieadekwatną, osobowość bierną, osobowość samoponiżającą się. Wymieniono równie inne zaburzenia osobowości, m. in. osobowość ekscentryczną, osobowość
uległą, osobowość niedojrzałą, osobowość narcystyczną, osobowość bierno-agresywną oraz osobowość psychoneurotyczną. Poza tym mogą istnieć jeszcze osobowości
mieszane.
17
Por. A. Jakubik, Zaburzenia osobowości, Warszawa 1997, s. 58; J. Jaroszyński,
Zespoły zaburzeń psychicznych, w: Psychiatria, (red.), A. Bilikiewicz, S. Strzyżewski,
Warszawa 1992, s. 39; A. Jakubik, Zaburzona osobowość, w: Psychiatria, t. 1, Warszawa 1987, s. 237-238.
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niżej której niedojrzałość doprowadza do tego, iż jednostka jest już
niezdolna do ważnego zawarcia małżeństwa, a więc podjęcia się zobowiązań małżeńskich i przy tym realizacji tej umowy, czyli wypełnienia tych zobowiązań. I dopiero w taki sposób rozumianą niedojrzałość
kryterialną można uznać za przeszkodę do ważnego zawarcia umowy
małżeńskiej. Jednocześnie nasuwa się wątpliwość, czyli: kto i w jaki
sposób może określić poziom niedojrzałości kryterialnej, jako przeszkody do ważnego zawarcia małżeństwa? Biorąc pod uwagę opinie
niektórych autorów można powiedzieć, że tylko biegły sądowy, czyli psycholog lub psychiatra, może pomóc w określeniu niedojrzałości kryterialnej. Niemniej jednak można dokonać tego tylko w dwóch
etapach. Pierwszy etap zawiera ocenę danej jednostki diagnostycznej,
jako postaci psychologicznej niedojrzałości, oczywiście pod kątem
stopnia zakłócenia przez nią określonych procesów i funkcji psychicznych człowieka. Ocena ta zostaje przeprowadzona w dwóch poziomach, a mianowicie: teoretycznym i praktycznym. W pierwszym
poziomie ocenia się modelowo niedojrzałość kryterialną, natomiast
w drugim poziomie następuje ocena modelu tej niedojrzałości odnoszącego się do konkretnego przypadku. Z kolei w drugim etapie ocenia
się, na ile określona postać niedojrzałości znosi, z uwagi na wywołane
przez nią zakłócenia procesów psychicznych, istotne warunki zawarcia
ważnej umowy małżeńskiej18.

18
Por. A. Gołębiowska, Rozmowa psychologiczna i testy psychologiczne jako metody tworzenia opinii biegłego sądowego w sprawach o nieważność małżeństwa, Seminare, t. 31 (2012), s. 49-68; W. Prężyna, Problem psychologicznych kryteriów...,
s. 109. W niektórych opracowaniach można znaleźć opinie, według których dojrzałość
psychiczna rozumiana jest równoznacznie z dojrzałością osobowościową – emocjonalną, czyli zdolnością do przejawiania reakcji emocjonalnych właściwych do normy dla danego wieku, zrównoważeniem emocjonalnym i wolitywnym, zdolnością do
przeżywania i przejawiania uczuć wyższych; społeczną, a mianowicie osiągnięciem
określonego poziomu rozwoju społecznego, na którym człowiek przejawia gotowość
do opanowania i pełnienia ról przypisanych przez społeczeństwo, pozostającą w ścisłym związku z otaczającą rzeczywistością; W. Krupa, Zasady opracowywania opinii…, s. 138.
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2. Kryteria osobowości niedojrzałej
Nie ulega wątpliwości, że osobowość niedojrzała rzutuje na trwałość małżeństwa, co posiada swoje odbicie w wyrokach Roty Rzymskiej, gdzie na przestrzeni kilkunastu lat wydano orzeczenia, w których
przyczyną rozpadu małżeństwa była osobowość niedojrzała19. Analizując przedstawioną argumentacją zawartą w orzeczeniach rotalnych,
jak i trybunałów kościelnych można zauważyć wątpliwości co do jednoznacznej kwalifikacji psychologicznej oceny stopnia zdolności lub
19
Por. M. P. Hilbert, Classificazione delle patologie psiche di tipo paranoide: analisi strutturale e giurisprudenza rotale di merito, Periodica 86 (1997), s. 138. Autor
wymienia wyroki, które dotyczą osobowości niedojrzałej, czyli: dec. z dnia 3 lipca
1980 r. c. Parisella; dec. z dnia 27 czerwca 1981 r. c. Ewers; dec. z dnia 12 lutego 1982
r. c. Pinto; dec. z dnia 19 lutego 1982 r. c. Pompedda; dec. z dnia 27 maja 1983 r. c.
Pinto; dec. z dnia 9 lipca 1983 r. c Colagiovanni; dec. z dnia 11 października 1983r. c.
Rerraro; dec. z dnia 5 marca 1985 r. c. Fiore; dec. z dnia 30 marca 1985 r. c. Di Felice;
dec. z dnia 30 maja 1987 r. c. Fiore; dec. z dnia 6 czerwca 1987 r. c. Neuhaus; dec.
z dnia 27 stycznia 1989 r. c. Civilli; dec. z dnia 23 lutego 1990 r. c. Bruno; dec. z dnia 6
czerwca 1990 r. c. Jarawan; dec.. z dnia 24 października 1990 r. c. Doran. Jednocześnie
należy wymienić jeszcze inne orzeczenia Roty Rzymskiej, gdzie rozpatrywano niezdolność konsensualną wywodzącą się z przyczyn natury psychicznej, a mianowicie: dec.
z dnia 6 czerwca 1990 r. c. Palestro, Il Diritto Ecclesiastico 101 (1990), s. 218- 230;
dec. z dnia 8 marca 1975 r. c. Di Felice, Monitor Ecclesiasticus 113 (1988), s. 204-229;
dec. z dnia 13 listopada 1979 r. c. Road, Monitor Ecclesiasticus 105 (1980), s. 30-33;
dec. z dnia 4 maja 1992 r. c. Pompedda, RRD 84 (1992), s. 224-225; dec. z dnia 1 lipca
1988 r. c. Doran, Ius Ecclesiae 2 (1990), s. 163-175; dec. z dnia 21 marca 1991 r. c.
Doran, Monitor Ecclesiasticus 116 (1991), s. 544-574; dec. z dnia 18 grudnia 1991 r. c.
Palestro, Monitor Ecclesiasticus 117 (1992), s. 186-200; dec. z dnia 31 stycznia 1976
r. c. Lefebvre, Ephemerides Iuris Canonici 32 (1976), s. 287-299; dec. z dnia 18 maja
1978 r. c. Parisella, Il Diritto Ecclesiastico 104 (1979), s. 10-37; dec. z dnia 17 lipca
1991 r. c. Bruno, Monitor Ecclesiasticus 117 (1992), s. 173-192; dec. z dnia 12 listopada 1977 r. c. Di Felice, Monitor Ecclesiasticus 113 (1988), s. 224-237; dec. z dnia 18
listopada 1977 r. c. Serrano, Ephemerides Iuris Canonici 34 (1978) nr 2, s. 348-361;
dec. z dnia 12 lutego 1982 r. c. Pinto, Il Diritto Ecclesiastico 107 (1982) nr 4, s. 542543; dec. z dnia 4 lipca 1993 r. c. Serrano, Monitor Ecclesiasticus 119 (1994), s. 199208; dec. z dnia 16 grudnia 1994 r. c. Stankiewicz, Monitor Ecclesiasticus 122 (1997),
s. 27-46; dec. z dnia 9 marca 1995 r. c. Stankiewicz, Monitor Ecclesiasticus 121 (1996),
s. 475-493; dec. z dnia 31 maja 1995 r. c. Faltin, Monitor Ecclesiasticus 120 (1995), s.
508-525; dec. z dnia 31 stycznia 1997 r. c. Bruno, Monitor Ecclesiasticus 123 (1998), s.
196-246.
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jej braku do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Można zauważyć, że w tego rodzaju procesach powołani przez sądy kościelne
biegli sądowi napotykają na wiele problemów, których pokonanie jest
trudne, a czasami nawet niemożliwe w sprawie dostarczenia materiałów dowodowych. Z pewnością trudność ta polega na tym, że w procesach tych dochodzić trzeba prawdy wstecz i docierać do zdarzeń dość
odległych w czasie.
Bardzo obszerne wypowiedzi na temat niezdolności do przyjęcia
obowiązków małżeńskich z racji zaburzonej osobowości można znaleźć w wielu orzeczeniach sądów kościelnych20. Warto zaznaczyć, że
stwierdzenie osobowości niedojrzałej w trakcie prowadzenia procesu
kanonicznego o nieważność małżeństwa często odzwierciedla obecAkta Sądu Biskupiego Lubelskiego (dalej ASBL): wyrok z dnia 7 stycznia 1990 r.,
nr akt 2659; wyrok z dnia 3 lutego1991 r., nr akt 2924; wyrok z dnia 30 marca 1991 r.,
nr akt 2952; wyrok z dnia 2 grudnia 1992 r., nr akt 3084; wyrok z dnia 29 maja 1993 r.,
nr akt 3192; wyrok z dnia 27 listopada 1994 r., nr akt 3275; wyrok z dnia 24 maja 1995
r., nr akt 3394; wyrok z dnia 6 maja 1996 r., nr akt 3371; wyrok z dnia 23 marca 1997
r., nr akt 3482; wyrok z dnia 29 listopada 1998 r., nr akt 3448; wyrok z dnia 18 kwietnia 1999 r., nr akt 3593; wyrok z dnia 30 stycznia 2000 r., nr akt 3551; wyrok z dnia 8
czerwca 2001 r., nr akt 3697; wyrok z dnia 29 sierpnia 2002 r., nr akt 3657; wyrok z dnia
3 grudnia 2003 r., nr akt 3790; wyrok z dnia 19 listopada 2004 r., nr akt 3871; wyrok
z dnia 17 lipca 2005 r., nr akt 3836; wyrok z dnia 10 stycznia 2006 r., nr akt 3992; wyrok
z dnia 25 sierpnia 2007 r., nr akt 3946; wyrok z dnia 25 października 2008 r., nr akt
4016. Akta Sądu Metropolitalnego Warszawskiego (dalej ASMW): wyrok z dnia 28
kwietnia 1983 r., nr akt 11739; wyrok z dnia 16 maja 1984 r., nr akt 12926; wyrok z dnia
29 września 1985 r., nr akt 182/83; wyrok z dnia 12 stycznia 1986 r., nr akt 298/84; wyrok z dnia 27 października 1987 r., nr akt 352/85; wyrok z dnia 18 grudnia 1988 r., nr akt
380/85; wyrok z dnia 24 lutego 1989 r., nr akt 401/86; wyrok z dnia 30 marca 1990 r., nr
akt 438/88; wyrok z dnia 18 czerwca 1991 r., nr akt 469/88; wyrok z dnia 27 marca 1992
r., nr akt 492/89; wyrok z dnia 27 kwietnia 1993 r., nr akt 499/88; wyrok z dnia 17 lipca
1994 r., nr akt 17392; wyrok z dnia 23 sierpnia 1995 r., nr akt 68 WPR; wyrok z dnia 29
października 1996 r., nr akt 74 WPR; wyrok z dnia 18 listopada 1997 r., nr akt 17382;
wyrok z dnia 19 sierpnia 1998 r., nr akt 18349; wyrok z dnia 4 grudnia 1999 r., nr akt
18337; wyrok z dnia 5 lutego 2000 r., nr akt 19337; wyrok z dnia 9 sierpnia 2001 r., nr
akt 19958; wyrok z dnia 15 listopada 2002 r., nr akt 499 WPR; wyrok z dnia 3 lipca 2003
r., nr akt 20337; wyrok z dnia 18 stycznia 2004 r., nr akt 20827; wyrok z dnia 8 czerwca
2005 r., nr akt 21659; wyrok z dnia 22 maja 2006 r., nr akt 529 WPR; wyrok z dnia 19
października 2007 r., nr akt 21994; wyrok z dnia 6 grudnia 2008 r., nr akt 22418; wyrok
z dnia 29 listopada 2009 r., nr akt 22973; wyrok z dnia 7 maja 2010 r., nr akt 23461.
20
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ność zaburzenia już w okresie kojarzenia się małżeństwa, czasami
natomiast może przesłaniać obraz faktyczny. W związku z tym zastanawiając się nad osobowością niedojrzałą w odniesieniu do podjęcia
istotnych obowiązków małżeńskich należy zauważyć, że osoba z taką
osobowością nie jest w stanie realizować istotnych obowiązków wypływających z zawartej umowy małżeńskiej. Jednocześnie warto zaznaczyć, że negatywne przejawy osobowości niedojrzałej uwidaczniają się w zawartym małżeństwie i to już od samego początku, w związku z czym małżonkowie nie są w stanie nawiązać ze sobą głębokiej
więzi emocjonalnej.
3. Osobowość niedojrzała a niezdolność do podjęcia i wypełnienia
istotnych obowiązków małżeńskich
W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. w kan. 1095 n. 3
umieszczono niezdolność osoby do podjęcia istotnych obowiązków
małżeńskich, wskazując na przyczyny natury psychicznej (causa naturae psychicae)21. Pojęcie dotyczące „przyczyn natury psychicznej”
należy rozpatrywać w odniesieniu do niezdolności osoby do przyjęcia
przedmiotu zgody małżeńskiej. Według niektórych autorów termin ten
należy rozumieć, jako zaburzenia ludzkiej psychiki, które powodują
niepokonalne ograniczenia osoby wobec możliwości realizacji zobowiązań małżeńskich22. Inni autorzy zaś podkreślają, że zaburzenia
ludzkiej psychiki są trudne do zbadania i usystematyzowania, chociażby z tego względu, że dotyczą sfery skomplikowanej bardziej niż
zaburzenia fizjologiczne w aspekcie neurologicznym23. Zatem wynika
z tego, iż niezdolność psychiczna do przyjęcia istotnych obowiązków
małżeńskich zawarta w kan. 1095 n. 3 KPK z 1983 r. jest trudniejszym
21
Por. A. Gołębiowska, Geneza kan. 1095 Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana
Pawła II, Prawo Kanoniczne 53 (2010) nr 3-4, s. 152-158; F. Bersini, Il diritto canonico matrimoniale, Commento giuridico – teologico – pastorale, Torino 1994, s. 99.
22
Por. G. Versaldi, Elementa psichologica matrimonialis consensus, Periodica 71
(1982), s. 193; P. Bianchi, La causa naturae psichicae dell’incapacita, w: L’incapacita
di assumere gli oneri essenziali del matrimonio, Citta del Vaticano 1998, s. 140.
23
Por. O. Fumagalli Carulli, Perturbazioni psychice e consenso matrimoniale,
Ephemerides Iuris Canonici 33 (1977), s. 71.
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tytułem nieważności od braku wystarczającego używania rozumu, który ustawodawca kościelny umieścił w n. 1 kan. 1095 oraz od poważnego braku rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków
małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych wpisanego
do n. 2 kan. 1095 z uwagi na zaburzenia natury emocjonalnej i wolitywnej, a nie intelektualnej.
Z analizy orzeczenia Roty Rzymskiej z dnia 17 lipca 1991 r. c. Bruno wynika, że udowodniono istnienie osobowości niedojrzałej, która
posiadała wpływ na niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków
małżeńskich24. Ogromnie ważną sprawą było określenie wpływu takiej osobowości, którą określono, jako niedojrzałość emocjonalną
a która miała wpływ na trwałość małżeństwa. Zgodnie z opinią ponensa pozwany – mężczyzna z osobowością niedojrzałą w zawartym
małżeństwie z racji nadmiernej podejrzliwości nie był w stanie zawiązać trwałego przymierza małżeńskiego. W krótkim czasie po zawarciu
małżeństwa miały miejsce bezpodstawne posądzenia współmałżonka,
szczególnie o zdrady małżeńskie. Ponadto przeszkodą w nawiązaniu
relacji interpersonalnych był wyraźnie zarysowany egoizm i egocentryzm, co w konsekwencji spowodowało, że istotnych obowiązków
wynikających z dobra małżonków oraz potomstwa pozwany nie był
w stanie zrealizować. Kolegium Sędziowskie wyjaśniło, że niedojrzałość emocjonalna w tym konkretnym przypadku wyrażała się brakiem
zróżnicowania reakcji emocjonalnych zarówno w ich zbyt małym lub
zbyt dużym natężeniu oraz słabej zdolności do przeżywania i przejawiania uczuć wyższych.

24
Monitor Ecclesiasticus 117 (1992), s. 173. W analizowanym procesie pozwany
mężczyzna posiadał osobowość zaburzoną niedojrzałą, która przejawiała się w chorobliwej zazdrości. Jednocześnie pozwany zeznał, iż z powodu zazdrości chciał sobie
odebrać życie. Ponadto pozwany mężczyzna ujawniał ogromną podejrzliwość i nieufność wobec otoczenia, jak również posiadał skłonność do specyficznej i nieadekwatnej
interpretacji faktów. Ta chorobliwa zazdrość wobec żony nie przeszkadzała pozwanemu dopuszczania się zdrad małżeńskich. Poza tym w niedługim czasie po ślubie
okazało się, że został ojcem nieślubnego dziecka. Małżeństwo to przetrwało około
6 lat.
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W procesach kościelnych o nieważność małżeństwa dość często
występuje osobowość niedojrzała, która czyni osobę niezdolną do
podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich25. Dotyczy to mężczyzn
i kobiet. Wobec tego dokonując analizy procesów, w których została
udowodniona nieważność małżeństwa z powodu osobowości niedojrzałej, można zauważyć, iż wiele przypadków tego typu osobowości
połączonych jest z patologiczną atmosferą rodziny pochodzenia, czego
przykładem jest wyrok Sądu Metropolitalnego Warszawskiego z dnia
10 stycznia 1991 r.26. Jednocześnie należy nadmienić, iż przejawy zaburzeń zachowania w osobowości niedojrzałej są dość często tak duże,
iż mężczyzna (kobieta) zmuszony jest do skorzystania z pomocy psychiatrycznej. W polskich sądach kościelnych liczba prowadzonych
procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa z powodu osobowości niedojrzałej jest dość spora27.
Por. S. Kosowicz, Niezdolność do relacji międzyosobowych (studium w oparciu
o wyroki rotalne okresu posoborowego), Radom 1988, s. 118.
26
ASMW nr akt 492/88. W analizowanym procesie kościelnym pozwana z osobowością niedojrzałą wychowywała się w rodzinie, gdzie ojciec i matko byli alkoholikami. W młodości natomiast pozwana miała opinię „latawicy”, uciekała z domu, za co
była bita przez ojca. Postępowanie przedślubne pozwanej powróciło zaraz po zawarciu
małżeństwa. Już w cztery tygodnie po ślubie zdradzała męża. Poza tym mężowi nie
okazywała czułości, miłości i odnosiła się do niego wulgarnie, traktując go, jak parobka. Z zeznań świadków wynika, że pozwana była osobą lekkomyślną, ciągle chciała
gdzieś iść lub gdzieś jechać i żyła dniem dzisiejszym. Po rozpadzie małżeństwa, które
przetrwało cztery miesiące już z żadnym mężczyzną nie zawiązała się na stałe. Miała
także nieślubne dziecko. W ocenie świadków pozwaną cechowała nieodpowiedzialność i niezdolność przyznania się do popełnionego błędu. Jednocześnie pozwana nie
była w stanie nawiązać głębokiej więzi z drugim człowiekiem, jak również nie rozumiała istoty małżeństwa. Wobec tego można powiedzieć, iż pozwana z osobowością
niedojrzałą miała swoje podejście do małżeństwa i jego nierozerwalności. Ponadto jej
poglądy zupełnie odbiegają od nauczania Kościoła katolickiego. W nawiązaniu nierozerwalności wspólnoty całego życia przeszkadzał pozwanej właśnie defekt psychiczny, który został określony przez biegłych sądowych, iż pozwana niezdolna jest do bliskich i wyłącznych więzi z jednym partnerem. Poza tym nierozerwalność małżeństwa
nie jest dla pozwanej wartością, a wynika to z doświadczeń, jakie wyniosła z domu
rodzinnego (rozbita rodzina) oraz ze środowiska, w którym żyła, a także z poziomu
religijnego i intelektualnego.
27
ASMW: wyrok z dnia 4 lutego 1984 r., nr akt 11983; wyrok z dnia 18 czerwca
25
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Przykładem rozstrzygnięcia sprawy o nieważność małżeństwa z tytułu psychicznej niezdolności do zawarcia małżeństwa i podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich w wyniku osobowości niedojrzałej
jest wyrok Sądu Metropolitalnego Warszawskiego z dnia 29 września
1994 r.28. Kolegium Sędziowskie w uzasadnieniu wyroku skoncentrowało się na wyjaśnieniu tego, czy osoba z osobowością niedojrzałą
jest w stanie realizować istotne obowiązki wypływające z zawartego
1985 r., nr akt 12663; wyrok z dnia 30 stycznia 1986 r., nr akt 185/83; wyrok z dnia 2
sierpnia 1987 r., nr akt 362/85; wyrok z dnia 16 czerwca 1988 r., nr akt 399/86; wyrok
z dnia 25 maja 1989 r., nr akt 403/86; wyrok z dnia 10 stycznia 1990 r., nr akt 438/87;
wyrok z dnia 27 lipca 1991 r., nr akt 495/87; wyrok z dnia 8 listopada 1992 r., nr akt
502/89; wyrok z dnia 14 stycznia 1993 r., nr akt 328/90; wyrok z dnia 23 lipca 1994 r.,
nr akt 538/91; wyrok z dnia 5 września 1995 r., nr akt 16392; wyrok z dnia 25 lutego
1996 r., nr akt 17339; wyrok z dnia 6 grudnia 1997 r., nr akt 69 WPR; wyrok z dnia 27
marca 1998 r., nr akt 18451; wyrok z dnia 18 maja 1999 r., nr akt 18994; wyrok z dnia
26 października 2000 r., nr akt 19337; wyrok z dnia 7 maja 2001 r., nr akt 369 WPR;
wyrok z dnia 29 stycznia 2002 r., nr akt 20472; wyrok z dnia 12 sierpnia 2003 r., nr akt
20995; wyrok z dnia 25 marca 2004 r., nr akt 21449; wyrok z dnia 21 grudnia 2005 r.,
nr akt 21945; wyrok z dnia 30 stycznia 2006 r., nr akt 22552; wyrok z dnia 3 lipca 2007
r., nr akt 22994; wyrok z dnia 14 stycznia 2008 r., nr akt 23735; ASBL: wyrok z dnia 7
sierpnia 1996 r., nr akt 2321; wyrok z dnia 29 lipca 1997 r., nr akt 2391; wyrok z dnia
9 listopada 1998 r., nr akt 2459; wyrok z dnia 2 grudnia 1999 r., nr akt 2534; wyrok
z dnia 15 września 2000 r., nr akt 2688; wyrok z dnia 23 listopada 2001 r., nr akt 2866;
wyrok z dnia 28 marca 2002 r., nr akt 3021.
28
ASMW nr akt 17231. W analizowanej sprawie mężczyzna pochodził z rozbitej
rodziny a jego ojciec nadużywał alkoholu. Do zawarcia małżeństwa doszło na skutek
przedślubnej ciąży. Ponadto pozwany decydując się na małżeństwo był przekonany,
że podoła wszystkim obowiązkom małżeńskim. W związku z tym, że pierwsze tygodnie po zawarciu małżeństwa były dla pozwanego bardzo trudne, to wtedy właśnie
wzrosło jego nadużywanie alkoholu. Pozwany posiadał zainteresowania muzyką. Był
niesłowny i kłamliwy. Ponadto przejawiał skłonność do kobiet. Już miesiąc po ślubie
chciał odejść od żony i nie chciał następnego dziecka, bo twierdził, że dziecko może
wychowywać ulica. Według zeznań świadków przez półtora roku trwania małżeństwa
miał kilka kochanek. Poza tym pozwany potrafił publicznie opowiadać o sprawach
intymnych. W czasie trwania małżeństwa pozwany nie potrafił z niczego zrezygnować
dla wspólnego dobra. Dla pozwanego ważny był tylko mecz, muzyka, koledzy, czy
też alkohol. Poza tym znęcał się nad żoną fizycznie i psychicznie – pluł jej w twarz.
Trudności ze współżyciem oraz opinie osób zaprzyjaźnionych z powódką upewniły ją
w przekonaniu, że pozwany nie jest w stanie nawiązać więzi interpersonalnej i wspólnoty życia małżeńskiego.
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związku małżeńskiego. Ponadto Kolegium Sędziowskie zaznaczyło, że negatywne przejawy osobowości niedojrzałej w sposób dość
widoczny uwydatniały się w zawartym małżeństwie, dlatego też od
samego początku nie rokowało ono na przetrwanie. Tak więc osoba
z osobowością niedojrzałą nie jest w stanie nawiązać głębokiej więzi
z drugą osobą. W konkluzji wyroku Kolegium Sędziowskie przedstawiło dyferencje zachodzące w sformułowaniu kan. 1095 nn. 1-2 oraz
kan. 1095 n. 3 KPK z 1983 r. Jednocześnie wskazano, że w dwóch
pierwszych tytułach ustawodawca kościelny uwydatnił kwestię znaczenia aktu psychologicznego zgody małżeńskiej. Z kolei w numerze
trzecim położył nacisk na sprawę niemożliwości podjęcia i wypełnienia przedmiotu zgody małżeńskiej29.
W wyroku Sądu Metropolitalnego Warszawskiego z dnia 30 marca
1995 r. Kolegium Sędziowskie stwierdziło, że pozwana posiadające
osobowość niedojrzałą nie jest w stanie budować relacji interpersonalnych, co niewątpliwie w małżeństwie jest kwestią dość istotną30.
W orzeczeniu zaznaczono także, że pozwana z osobowością niedojrzałą zauważa tylko swoje potrzeby, natomiast dobro współmałżonka
i potomstwa zupełnie ją nie interesują. W związku z tym osobowość
niedojrzała uniemożliwia jej podjęcie istotnych obowiązków względem bonum coniugum oraz bonum prolis.
29
Por. M. Fąka, Niezdolność do przyjęcia istotnych obowiązków małżeńskich jako
tytuł nieważności małżeństwa, Prawo Kanoniczne 25 (1982) nr 1-2, s. 245-269.
30
ASMW nr akt 65 WPR. W analizowanej sprawie pozwana z osobowością niedojrzałą wychowywała się w rodzinie, w której matka była bardzo nieczuła, wręcz
chłodna emocjonalnie. Z kolei ojciec pozwanej nie miał kontaktów z żoną i z dziećmi.
Ponadto wszyscy odczuwali lęk przez ojcem. Pozwana przed zawarciem małżeństwa
przerwała studia, ponieważ zakochała się w pewnym mężczyźnie. Wychodząc za mąż,
chciała zaś zrobić na złość swoim rodzicom. Po ślubie okazało się, że pozwana nie
zamieszkała razem z mężem, tylko dochodziła do niego. Po dwóch latach zerwała
w ten sposób wspólnotę małżeńską. Biegły sądowy rozpoznał u pozwanej osobowość
niedojrzałą i wskazał, że zaburzenie to posiadało wpływ na istnienie głębokiego napięcia psychicznego oraz silne reakcje lękowe, a także poczucie nierealności siebie i braku kontroli nad własnym zachowaniem; Zob. A. Gołębiowska, Forma wykluczenia
bonum prolis w doktrynie i orzecznictwie Roty Rzymskiej, Ius Matrimoniale 17 (23),
Warszawa 2012, s. 65-84.
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W innym wyroku Roty Rzymskiej z dnia 26 lipca 1997 r. c. Bruno przedstawiono stwierdzenie, że pozwany posiadający osobowość
niedojrzałą do realizacji poszczególnych istotnych obowiązków wynikających z zawartego małżeństwa nie jest w stanie realizować dobra
potomstwa31. Ponadto Kolegium Sędziowskie wyjaśniło, że u pozwanego nie dostrzega się pozytywnych zachowań wobec własnego dziecka, bowiem pozwany posiadał brutalny stosunek przed i po urodzeniu
dziecka. Kolegium Sędziowskie w konkluzji orzeczenia zaznaczyło,
że pozwany z osobowością niedojrzałą kieruje się egoizmem i nie chce
zaakceptować faktu, iż jest ojcem dziecka. W związku z tym nie jest
w stanie podjąć istotnego obowiązku, jakim jest wychowanie potomstwa. Z opinii niektórych autorów wynika, że niedojrzałość społeczna
i psychiczna jednej nawet ze stron przejawia się na co dzień w braku
uświadomienia sobie podjętych zobowiązań i obowiązków oraz braku przygotowania do ich wypełnienia32. Wszystko to uwidacznia się
	����������������������������������������������������������������������������
Monitor Ecclesiasticus 123 (1998), s. 196-246. �����������������������������
W analizowanej sprawie pozwany posiadał swoją „filozofię”, gdyż uważał, że ślub kościelny nie uszczęśliwia człowieka, a tylko mu przeszkadza. Do małżeństwa jednak doszło, ponieważ narzeczona
była w ciąży, z czego pozwany nie był zadowolony. Zdaniem pozwanego kobieta jest
człowiekiem drugiej klasy – przeznaczona tylko do pracy. Siebie natomiast pozwany uważał za nieomylnego, żył dniem dzisiejszym i nadużywał alkoholu. Kiedy powódka była w ciąży pozwany znęcał się nad nią fizycznie. Ponadto pozwany w tym
czasie pojechał z drugą kobietą na wczasy. Pozwany nie poczuwał się do obowiązku
wychowania dziecka. Z kolei po rozpadzie małżeństwa pozwany nie utrzymuje kontaktu z dzieckiem, co niekorzystnie odbiło się na kształtowaniu osobowości potomstwa. Z zeznań świadków wynika, że pozwany wyrażał się, iż brzydzi się dziecka do
ukończenia pierwszego roku. Z akt procesu wynika, że biegły sądowy stwierdził, że
pozwany posiada niedorozwój sfery uczuciowości wyższej i podkreśla swoje „ja”.
32
Por. P. Wesemann, Psychiczna niezdolność do małżeństwa jako problem sądownictwa kościelnego, Kościół i Prawo, t. 3, Lublin 1984, s. 82; S. Steuden, Osobowościowe uwarunkowania niepowodzenia w małżeństwie, w: Małżeństwo – przymierze miłości, (red.) J. Misiurek, W. Słomka, Lublin 1995, s. 206. Autor wyjaśnia, że
przejawem niedojrzałości związanej z młodym wiekiem może być pochopne podjęcie
decyzji o zawarciu małżeństwa. Poza tym Autor zwraca uwagę na to, iż krótka i powierzchowna znajomość partnera jest z pewnością nie wystarczająca. Temu wszystkiemu może także towarzyszyć niewiedza na temat istoty małżeństwa i związanych
z nim wzajemnych praw i obowiązków, jak również brak podstawowych doświadczeń
życiowych, dotyczących prowadzenia gospodarstwa domowego.
31
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w infantylizmie wyrażającym się w sposobie traktowania małżeństwa
i rodziny, jak również w przygotowaniu do współżycia i współdziałania w układach mąż – żona. Z analizy akt procesów kościelnych orzekających niezdolność osoby do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej wynika, że osoby zbyt młode łatwo zawierają małżeństwo, chociaż nie są dojrzali wewnętrznie
i nie są w pełni świadomi swej odpowiedzialności, stąd też nie potrafią
udźwignąć ciężaru jego trwałości33.
Dla stwierdzenia nieważności małżeństwa zgodnie z kan. 1095
n. 3 KPK z 1983 r. należy wskazać, że stan psychicznej niezdolności
istniał przed lub w momencie zawierania małżeństwa. Nie wystarczy
natomiast samo potwierdzenie takiego stanu, ponieważ istotne jest,
aby jego nasilenie uniemożliwiło tworzenie wspólnoty małżeńskiej
i nawiązanie relacji wyłącznej tylko z drugą osobą34. Z analizy akt wyroku Sądu Biskupiego Lubelskiego z dnia 19 maja 1997 r.35, wynika,
ASMW: wyrok z dnia 29 stycznia 1984 r., nr akt 11293; wyrok z dnia 3 lutego
1985 r., nr akt 95/83; wyrok z dnia 26 listopada 1986 r., nr akt 11993; wyrok z dnia 8
czerwca 1987 r., nr akt 59/85; wyrok z dnia 30 listopada 1988 r., nr akt 387/85; wyrok
z dnia 14 grudnia 1989 r., nr akt 492/86; wyrok z dnia 16 maja 1990 r., nr akt 532/88;
wyrok z dnia 27 marca 1991 r., nr akt 572/88; wyrok z dnia 21 sierpnia 1992 r., nr akt
16992; wyrok z dnia 25 czerwca 1993 r., nr akt 534/90; wyrok z dnia 5 sierpnia 1994 r.,
nr akt 16922; wyrok z dnia 30 maja 1995 r., nr akt 94 WPR; wyrok z dnia 29 września
1996 r., nr akt 17339; wyrok z dnia 24 marca 1997 r., nr akt 63 WPR; wyrok z dnia 19
grudnia 1998 r., nr akt 17947; wyrok z dnia 7 czerwca 1999 r., nr akt 18339; wyrok
z dnia 27 stycznia 2000 r., nr akt 18730; wyrok z dnia 15 października 2001 r., nr akt
19226; wyrok z dnia 2 września 2002 r., nr akt 20244; wyrok z dnia 30 listopada 2003 r.,
nr akt 20871; wyrok z dnia 17 marca 2004 r., nr akt 21339. ASBL: wyrok z dnia 3 marca 1994 r., nr akt 2190; wyrok z dnia 27 stycznia 1995 r., nr akt 2236; wyrok z dnia 24
czerwca 1996 r., nr akt 2296; wyrok z dnia 30 maja 1997 r., nr akt 2373; wyrok z dnia
6 grudnia 1998 r., nr akt 2475; wyrok z dnia 28 maja 1999 r., nr akt 2533; wyrok z dnia
10 stycznia 2000 r., nr akt 2643; wyrok z dnia 7 lipca 2001 r., nr akt 2971.
34
D. De Caro, La cosidetta „incapacita psicologica in riferimento alla validita
del consenso matrimoniale second oil diritto canonico, Monitor Ecclesiasticus 108
(1983), s. 223; A. McGrath, On the Gravity of Causes of a Psychological Nature in the
Proof of Inability to Assume the Essential Obligationes of Marriage, Studia Canonica
22 (1988), s. 68.
35
ASBL nr akt. 3492. W analizowanej sprawie pozwany z rozpoznaną osobowością
niedojrzałą zanim zawarł związek małżeński wcześniej przez pewien czas przebywał
33
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że osobowość niedojrzała w relacji do podjęcia istotnych obowiązków
małżeńskich nie pozwoliła na zawiązanie dogłębnej wspólnoty życia.
Poza tym w konkluzji wyroku zaznaczono, że pozwany nie potrafił
patrzeć przez pryzmat „my”, tylko przez „ja” i z tego względu nie był
w stanie podjąć obowiązków względem powódki. Kolegium Sędziowskie podkreśliło, że sytuacja taka nie wynika ze złej woli pozwanego,
tylko z racji osobowości niedojrzałej. Ponadto wyjaśniono, że osobowość niedojrzała doprowadziła pozwanego do niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, a przede wszystkim do nawiązania z powódką trwałej więzi interpersonalnej.
Z analizy orzeczenia Sądu Metropolitalnego Warszawskiego z dnia
14 sierpnia 1999 r.36 wynika, że akta procesów kanonicznych o nieważność małżeństwa potwierdzają badania naukowe nad osobowością
niedojrzałą. Z konkluzji wyroku wynika, że pozwany posiadający osobowość niedojrzałą nie jest zdolny do tworzenia relacji interpersonalw zakonie, Jego przełożeni jednak stwierdzili, iż nie nadaje się on na zakonnika z racji
trudnego charakteru. Z kolei zawierając małżeństwo pozwany miał już 46 lat. Powódka określiła pozwanego, jako człowieka dziwnego, gdyż po ślubie mówił, że ją zabije,
a sam się powiesi. Pozwany nigdzie nie pracował, całymi dniami siedział ubrany w piżamie i twierdził, że odpędza szatana. Te dziwne zachowania pozwanego nasiliły się,
gdy w małżeństwie doszła odpowiedzialność za drugiego człowieka (za żonę). Ponadto pozwany przejawiał cechy osobowości sztywnej. Miał także trudności z dostosowaniem się do zmiennych sytuacji życiowych. Pozwany nie uwzględniał możliwości
współmałżonki. Zachowanie pozwanego, jak i cechy jego osobowości doprowadziły
do spięć z powódką. Osobowość niedojrzała, jaką posiadał pozwany uniemożliwiła
mu stworzenie faktycznej wspólnoty małżeńskiej oraz głębokich więzów emocjonalnych, które wykraczały poza obszar własnego „ja”.
36
ASMW nr akt 16227. W analizowanej sprawie pozwany wychowywał się
w rodzinie, w której ojciec przebywał w więzieniu. Z kolei sam pozwany, jako dziecko
sprawiał trudności wychowawcze, bowiem do matki odnosił się z przekleństwami.
Pozwany jeszcze przed ślubem przejawiał niezrównoważone zachowania, ponieważ
przyszłą żonę szantażował samobójstwem, w sytuacji, gdy ona nie wyrazi zgody na
małżeństwo. Jednakże w dość krótkim czasie po zawarciu małżeństwa pozwany zaczął
odchodzić od żony – w ciągu dwóch lat odchodził kilka razy. Z zeznań świadków zaś
wynika, że pozwany jest niezrównoważony, nie umiejący zrezygnować z własnych
zachcianek. Ponadto stwierdzono, że jest egoistą, osobą dostającą „obłędnego szału”.
Poza tym pozwany okazał się osobą niezwykle emocjonalną i niezwykle krytyczną
wobec siebie.
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nych. Kolegium Sędziowskie podkreśliło, że pozwany w zawartym
małżeństwie widział jedynie swoje potrzeby i dlatego od samego początku małżeństwo to było nieudane i trwało krótko, co w rzeczywistości uniemożliwiło pozwanemu na zawiązanie więzi interpersonalnej
z powódką.
Zatem istnieje wątpliwość i należy postawić pytanie: czy faktycznie osoba, u której stwierdzono niezdolność posiadała niedojrzałość
emocjonalną? Z analizy akt procesów kościelnych wynika, że wiele
razy została orzeczona nieważność małżeństwa, gdy nie występowały u osób żadne zaburzenia psychiczne. Niektórzy autorzy natomiast
wyjaśniają, że ma to miejsce wówczas, gdy została stwierdzona osobowość niedojrzała, chociażby ze względu na młody wiek37. Z tego
też względu osoba taka nie była zdolna podjąć istotnych obowiązków
małżeńskich nie z powodu istnienia anomalii psychicznych, ale z racji
ciągle trwającego etapu dojrzewania osobowości. Niektórzy autorzy
wyjaśniają, że nie wystarczy wypowiadać się tylko o samym pojęciu
niedojrzałości, jako kryterium oceny niezdolności do ważnego zawarcia małżeństwa38. Wobec tego zasadnym wydaje się określenie punktu
krytycznego tej niezdolności, poniżej której niedojrzałość czyni osobę
niezdolną do ważnego zawarcia umowy małżeńskiej, czyli do podjęcia się zobowiązań małżeńskich i jednocześnie realizacji tej umowy,
a więc wypełnienia tych zobowiązań. Tak więc w taki sposób rozumianą niedojrzałość można uznać za przeszkodę do ważnego zawarcia
małżeństwa.
Z analizy procesów kościelnych orzekających niezdolność osoby
do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich dość często wynika,
że czasami obie strony posiadają osobowość niedojrzałą i w związku
z nią podkreśla się defectus libertatis internae. Występuje to w sytuacji
wczesnego wyboru partnera i zawarcia małżeństwa, czego przykładem
Por. R. Sztychmiler, Problem określenia istotnych obowiązków małżeńskich, w:
Ius Matrimoniale, t. 1 (6-7), Warszawa 1996, s. 75; M. Jarosz, Podstawy psychiatrii,
Warszawa 1988, s. 272.
38
Por. P. Wesemann, Psychiczna niezdolność do małżeństwa…, s. 84; W. Prężyna,
Problem psychologicznych kryteriów…, s. 108; S. Steuden, Osobowościowe uwarunkowania…, s. 109.
37
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może być wyrok Sądu Biskupiego Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2000 r.39.
Kolegium Sędziowskie zaznaczyło, że oceniając zachowanie stron
procesowych, jako osób niepełnoletnich należy odróżnić osobowość
niedojrzałą od osobowości zaburzonej, jaką przejawiali zawierając
małżeństwo sakramentalne. W konkluzji wyroku wyjaśniono, że jednym z objawów osobowości niedojrzałej jest właśnie brak zdolności
dokonania własnego wyboru.
Jednocześnie nasuwa się następna wątpliwość i dlatego należy postawić pytanie, czyli: jak rozróżnić termin „niezdolności w ogóle” od
terminu „niezdolności w ujęciu procesowym”? Odpowiadając na tę
wątpliwość zasadnym wydaje się wskazanie, że pojęcie „niezdolności w ogóle” oznacza niezdolność do wejścia we wspólnotę małżeńską
w relacji do wszystkich potencjalnych partnerów i to niezależnie od
ich osobowości. Zatem dotyczy takiego zespołu cech osobowości człowieka, który czyni go absolutnie niezdolnym do relacji małżeńskiej
z jakimkolwiek partnerem płci przeciwnej. Wobec tego można powiedzieć, że niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich,
czyli do wspólnoty osób powinno być odnoszone do konkretnego badanego związku małżeńskiego. W związku z tym można wypowiadać
się tutaj o „niezdolności w ujęciu procesowym”, czyli faktycznie istniejącej i koniecznie ujawniającej się niezdolności, z tym, że orzekaną
w kontekście już konkretnego związku małżeńskiego, w którym niezdolność ta ujawniła się40.
ASBL nr akt 3624. W analizowanej sprawie pozwana miała 17 lat kiedy doszło
do zawarcia małżeństwa i to na skutek ciąży. W trakcie małżeństwa nadużywała alkoholu i zdradzała męża. Podczas zeznań świadków doszło do wyjaśnienia postępowania
pozwanej, która według nich posiadała „dziecinny rozum”. Z kolei powód, jako niepełnoletni mężczyzna zawarł małżeństwo w wieku 20 lat. Pochodził z rozbitej rodziny
i był jedynakiem. Matka była w nim zakochana i traktowała go, jak małe dziecko.
Powód nie miał własnego zdania. Świadkowie określili powoda, jako „maminsynka”,
który był całkowicie uzależniony od rodziców. Poza tym powód nie potrafił z pozwaną
stworzyć odrębnej wspólnoty małżeńskiej. Zarobione pieniądze oddawał nie pozwanej, tylko matce. Małżeństwo stron przetrwało około roku. Podczas zeznań powód
zeznał, że zawarł małżeństwo nie z miłości, ale pod wpływem matki, która namówiła
go do tego, bo pozwana była w ciąży.
40
Por. W. Krupa, Zasady opracowywania opinii biegłego psychologa w sprawach
39
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Warto również dokonać analizy wyroku Sądu Biskupiego Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2001 r.41, gdzie w konkluzji wyroku zaznaczoo nieważność małżeństwa, w: Ius Matrimoniale, t. 1 (6-7), Warszawa 1996, s. 141;
S. Kołakowski, Ocena psychicznej zdolności do zawarcia małżeństwa, w: Wobec osób
zaburzonych psychicznie, Kraków 1996, s. 264. Autorzy są zdania, że psychiczna
niezdolność do prowadzenia życia małżeńskiego wynika z zaburzenia psychicznego,
jak również może zależeć od czynników zewnętrznych. Wobec tego osoba może być
niezdolna do pożycia małżeńskiego w konkretnym układzie partnerskim lub rodzinnym. W związku z tym sposób interpretowania punktu 3 kan. 1095 KPK z 1983 r.
powinien być przeprowadzony bardzo ostrożnie, aby nie doszło do niebezpiecznych
nadużyć, szczególnie przy niezgodności charakterów małżonków. Zob. R. Sztychmiler, Problem określenia istotnych…, s. 75. Autor podkreśla, że przy udowodnieniu
nieważności małżeństwa z tytułu niezdolności do podjęcia i wypełnienia istotnych
obowiązków małżeńskich konieczne jest ustalenie trzech elementów, czyli: po pierwsze, czy podejrzana osoba cierpi na konkretne, ustalone przez sędziego lub biegłego
zaburzenie psychiczne, a po drugie, czy z racji tego zaburzenia osoba nie była zdolna
podjąć się wypełnienia przynajmniej jednego z istotnych obowiązków, nie wystarczy,
aby zaburzenie powodowało tylko utrudnienie, ale musi ono powodować niemożność
wypełnienia jakiegoś obowiązku i po trzecie natomiast, czy zaburzenie to i wynikająca
niego niezdolność istniała już w chwili zawierania małżeństwa. Autor wyjaśnił także, iż przyczyny natury psychicznej nie można identyfikować z anomalią psychiczną.
Zob. W. Góralski, Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, w:
Przymierze małżeńskie, Lublin 1993, s. 40. Autor wyjaśnił, że w kwestii absolutności i względności niezdolności jest zdania, iż należy w sposób zdecydowany opowiedzieć się za przymiotem absolutności. Jednocześnie dodał, że nie należy wymagać
takiego przymiotu, ponieważ pojęcie niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków
małżeńskich zakłada, że chodzi o relację nupturienta do tych obowiązków, a nie do
osoby współpartnera. Autor podkreślił również, że: „doszukiwanie się jakichkolwiek
przymiotów niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, jakkolwiek
jest pożyteczne i w pełni usprawiedliwione z punktu widzenia pragmatyki, to jednak
w wymiarze czysto spekulatywnym pozostaje czymś zbędnym. Incapacitas assimendi
jest po prostu niezdolnością podmiotu występującego hic et nunc w odniesieniu do
pojęcia (i wypełnienia) istotnych powinności małżeńskich”.
41
ASBL nr akt 2945. W analizowanej sprawie u pozwanej stwierdzono osobowość
niedojrzałą. Podczas zeznań powód opisał pozwaną, jako niezdolną do nawiązania
trwałych i pozytywnych kontaktów z ludźmi, jak również określił ją, jako niezdolną
do radzenia sobie w sytuacjach dość trudnych. Ponadto zaznaczył, iż u pozwanej występowały napady padaczki, co zresztą zostało udowodnione poprzez przedstawienie
dokumentacji lekarskiej. Biegły psycholog natomiast dopatrzył się u pozwanej źródła
osobowości niedojrzałej, które przerastały jej odporność psychiczną, co uniemożliwiło
jej zawiązanie odrębnej wspólnoty małżeńskiej.
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no, że pozwaną cechuje zmienność i nieuporządkowanie emocjonalne,
które objawia się śmiechem lub płaczem oraz łatwym przyjmowaniem
postawy agresywnej lub biernej. Kolegium Sędziowskie wyjaśniło, iż
tego typu zachowanie pozwanej doprowadziło do tego, iż nie jest ona
w stanie podjąć istotnego obowiązku małżeńskiego, jakim jest jedność
i nierozerwalność sakramentu małżeństwa.
Rozważając wszelkie sytuacje zawarte w aktach procesów kościelnych dotyczących spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa,
zwłaszcza rozpatrywanych z kan. 1095 n. 3 KPK z 1983 r. należy zwrócić uwagę na rolę, jaką odgrywa powoływany w procesie biegły sądowy – psychiatra lub psycholog. W jurysprudencji kościelnej natomiast
zauważa się ewolucję w kwestii traktowania różnego rodzaju zakłóceń
osobowościowych, jako przyczyny nieważności małżeństwa. Tak więc
to nowe spojrzenie doprowadza do przyjęcia koncepcji, w myśl której
określone rodzaje patologii przede wszystkim z dziedziny psychoseksualnej, powodujące niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków
małżeńskich, należy traktować, jako odrębny tytuł nieważności42.
Z pewnością sędziowie rotalni posiadają świadomość trudności, jaką
sprawia określenie tego, co w stosunkach małżeńskich jest „normalne”, a to jest konieczne, aby rozstrzygać o tym, czy zachowanie stron
procesowych było na tyle „nienormalne”, iż spowodowało nieważnie
wyrażoną zgodę małżeńską.
W dalszym ciągu analizując poszczególne procesy kościelne orzekające niezdolność osoby do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej można zauważyć, w jaki sposób
osobowość niedojrzała kobiety przejawia się w jej funkcjonowaniu
w roli żony i matki a także, jakie istotne obowiązki małżeńskie nie
mogą być przez nią podjęte i zrealizowane w trakcie trwania małżeństwa. Przykładem może być wyrok Sądu Metropolitalnego Warszawskiego z dnia 26 listopada 2003 r., gdzie udowodniono nieważność

W. Góralski, Problem nieważności umowy małżeńskiej z tytułu niezdolności do
podjęcia i wypełnienia zobowiązań małżeńskich, Kościół i Prawo, t. 4, Lublin 1985,
s. 195.
42
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małżeństwa z powodu zaburzeń w sferze psychoseksualnej43. W orzeczeniu wyroku Kolegium Sędziowskie wyjaśniło, że pozwana posiadająca osobowość niedojrzałą posiada nieuporządkowany popęd seksualny i to silniejszy od składanych przyrzeczeń wierności małżeńskiej,
tak więc jej niedojrzała osobowość uniemożliwia jej realizację dobra
wierności małżeńskiej.
Z kolei w wyroku Sądu Metropolitalnego Warszawskiego z dnia
2 lipca 2004 r. zaznaczono, że pozwaną charakteryzuje znaczna niedojrzałość psychiczna44. W związku z tym Kolegium Sędziowskie podkreśliło, że pozwana nie jest w stanie zawiązać odrębnego i trwałego
przymierza małżeńskiego do tego stopnia, że jej zależność od rodziny
pochodzenia okazała się silniejsza od dobra małżeństwa i współmałżonka. Zaznaczono również, iż niedojrzałość emocjonalna pozwanej
43
ASMW nr akt 20371. W przytaczanym procesie kobieta z rozpoznaną osobowością niedojrzałą była jedynaczką. Z kolei po zawarciu małżeństwa nadużywała alkoholu, jak również nie dbała o męża, a także nie podejmowała pracy zawodowej. Poza tym
nie wypełniała żadnych innych obowiązków małżeńskich, które głównie należą do
żony. Dochodziło do tego, że przez całe tygodnie nie odzywała się do męża, pomimo
tego, że małżeństwo trwało około dwóch lat. W krótkim czasie po ślubie zaś przestała
dochowywać wierności swojemu mężowi, zdradzała go nawet z jego bratem. Ponadto
pozwana posiadała bezosobowy stosunek do współżycia fizycznego. Z zeznań świadków wynika, że pozwana opowiadała, że nie sprawia jej różnicy, z kim współżyje.
Świadkowie natomiast określili pozwaną, jako osobę lekkomyślną, egoistkę, despotkę
pustą nerwową i leniwą. Uważali również, że wyszła za mąż, aby „mieć zasłonę przed
swoimi wyczynami”.
44
ASMW nr akt 21554. W analizowanej sprawie pozwana jest całkowicie uzależniona od matki. Pozwana pochodziła z rodziny rozbitej. W młodości była bardzo nerwowa, chwiejna i niezrównoważona. Ze swoją matką żyły, jak „siostry”. Świadkowie
zeznali, że pozwana miała taki sam charakter, jak jej matka. Po zawarciu małżeństwa
zdanie matki było dla niej ważniejsze od zdania męża. Pozwana wszystko lekceważyła, nie gotowała obiadów, nie przygotowywała innych posiłków, nie sprzątała, ale
często wyjeżdżała z domu. Poza tym pozwana dopuszczała się zdrad, a według relacji
świadków miała pokazywać pieniądze, które otrzymywała z nierządu. Ponadto pozwana twierdziła, że będzie robiła to, co jej się podoba i na co będzie miała ochotę. W tym
wszystkim miała wsparcie swojej matki. Kochanek przyjeżdżał do matki i do córki. Małżeństwo to przetrwało około dwóch lat. Biegły sądowy – psycholog w swojej
opinii stwierdził u pozwanej osobowość niedojrzałą typu zależnego z niedojrzałością
w sferze emocjonalno-popędliwej.
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spowodowała jej niezdolność do tworzenia relacji interpersonalnych,
a tym samym do zawiązania trwałego przymierza małżeńskiego.
W wyroku Sądu Metropolitalnego Warszawskiego z dnia 23 września 2005 r. wyjaśniono, że pozwany z powodu nadmiernej podejrzliwości nie był w stanie zawiązać trwałego przymierza małżeńskiego45. Kolegium Sędziowskie zaznaczyło, że bezpodstawne posądzanie
współmałżonka, szczególnie o zdrady małżeńskie stanowią przeszkodę w nawiązaniu relacji interpersonalnych, a to w konsekwencji powoduje, iż istotnych obowiązków wynikających z dobra małżonków
oraz potomstwa pozwany z osobowością niedojrzałą nie jest w stanie
zrealizować.
Z analizy wyroku Sądu Metropolitalnego Warszawskiego z dnia
30 czerwca 2006 r., wynika, że pozwany z osobowością niedojrzałą
przejawia niepewność i stale nawracające wątpliwości, z czym łączy
się trudność w podejmowaniu decyzji46. Kolegium Sędziowskie oceniając osobowość pozwanego w relacji do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich stwierdziło, że w zawartym małżeństwie jego
ASMW nr akt 21883. W analizowanym procesie pozwany z osobowością niedojrzałą był „maminsynkiem” rozpieszczanym przez matkę. Wobec zaistniałych trudności miał myśli samobójcze. Ponadto był wielkim egoistą, co okazało się po urodzeniu
dziecka. Poza tym pozwany nie okazywał zainteresowania narodzonym dzieckiem,
a nawet usuwał je ze swojego życia. Z zeznań świadków wynika, że pozwany jest
osobą nieufną i podejrzliwą. Z kolei powołany biegły sądowy – psycholog stwierdził,
że pozwany posiada osobowość niedojrzałą z cechami paranoicznymi, a jego zachowanie ocenił następującymi cechami: podejrzliwość, obwinianie otoczenia za doznane
porażki, wyręczanie się rodzicami przy załatwianiu spraw, preferowanie wartości materialnych.
46
ASMW nr akt 23491. W przytaczanej sprawie pozwany z rozpoznaną osobowością niedojrzałą, zanim zawarł związek małżeński, wcześniej przez dwa lata przebywał
w więzieniu. Zawierając małżeństwo miał 39 lat. Powódka zaś określiła pozwanego, jako osobę dziwną, ponieważ mówił wiele razy, że ją zabije lub udusi, a sam popełni samobójstwo. Ponadto pozwany nigdzie nie pracował i całymi dniami siedział
w domu. Objawy dziwnego zachowania nasiliły się, gdy urodziło się dziecko. Wtedy
pozwany przejawiał cechy osobowości sztywnej i miał trudności z dostosowaniem się
do zmiennych sytuacji życiowych, w tym konkretnym przypadku przyjście na świat
dziecka uniemożliwiło stworzenie faktycznej wspólnoty małżeńskiej i nawiązania
więzów emocjonalnych z żoną i dzieckiem.
45
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osobowość nie pozwoliła na zawiązanie dogłębnej wspólnoty życia.
W konkluzji wyroku zaznaczono, że pozwany posiadający osobowość
niedojrzałą nie potrafi patrzeć przez „my”, a tylko przez „ja”. W związku z tym stwierdzono, że pozwany nie jest w stanie podjąć obowiązków względem współmałżonki i nie wynika to z jego złej woli, ale
z niedojrzałej osobowości. Ponadto zaznaczono, że zaburzone zachowania pozwanego uczyniły go niezdolnego do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, zwłaszcza w kwestii nawiązania z drugą osobą
trwałej więzi interpersonalnej.
Zastanawiając się nad oceną osobowości niedojrzałej w relacji do
podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich można wskazać na wyrok Sądu Metropolitalnego Warszawskiego z dnia 18 listopada 2007 r.,
gdzie osoba z osobowością niedojrzałą nie była zdolna do tworzenia
relacji interpersonalnych, z uwagi na to, że nie była w stanie okazać
współmałżonkowi uczuć47. W konkluzji wyroku Kolegium Sędziowskie wyjaśniło, że pozwany w małżeństwie widział tylko swoje potrzeby i cechuje go egoizm. Dlatego też istniejąca u pozwanego osobowość niedojrzała uniemożliwiła mu zawiązanie więzi interpersonalnych z partnerem małżeńskim.
Z analizy procesów kościelnych orzekających nieważność małżeństwa z tytułu niezdolności osoby do podjęcia istotnych obowiązków
małżeńskich wynika, że dość często można spotkać się z rozpoznaniem
osobowości niedojrzałej. Występuje to najczęściej wtedy, gdy osoba
zawierająca małżeństwo spełnia wymóg prawa kościelnego w kwe47
ASMW nr akt 24329. W analizowanej sprawie pozwany z osobowością zaburzoną niedojrzałą był egoistyczny, agresywny i dbał tylko o swoje interesy oraz przyjemności. Dla pozwanego miłość to tylko seks, tak więc dochodziło do tego, że żądał od
żony współżycia kilkanaście razy na noc. Poza tym nie interesował go dom, natomiast
wolał przebywać w towarzystwie kolegów. Z zeznań świadków wynika, że pozwany
okazał się człowiekiem dziwnym w zachowaniu. Stwierdzono także, że jest oschły
dla żony i z tego co słyszeli znęcał się nad nią moralnie. Małżeństwo stron przetrwało dwa i pół roku. Powołany w procesie biegły sądowy – psycholog zwrócił uwagę
na takie cechy charakteru pozwanego jak: wybuchowość, drażliwość, konfliktowość,
przejawianie nadmiernej aktywności seksualnej oraz niemożliwość radzenia sobie
w sytuacjach trudnych. Biorąc to wszystko pod uwagę stwierdzono, że małżeństwo to
od samego początku było nieudane i trwało krótko.
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stii wieku do ważnego zawarcia małżeństwa, ale jest niepełnoletnia
w świetle przepisów prawa cywilnego. Wobec tego należy wyjaśnić, że
przeszkoda braku wieku (impedimentom aetatis) występuje wówczas,
gdy mężczyzna nie ma ukończonych szesnastu lat, a kobieta czternastu
lat życia. Prawo naturalne natomiast wymaga do zawarcia małżeństwa
takiego wieku, który pozwalałby na zrozumienie tego, czym właściwie jest małżeństwo48. Kan. 1083 § 2 KPK z 1983 r. upoważnia Konferencję Biskupów do ustanowienia wyższego wieku do godziwego
zawarcia małżeństwa, co jest to podyktowane ogromną troską, aby
młodzi ludzie nie zawierali małżeństwa lekkomyślnie i bez uprzedniej
dojrzałości umysłowej oraz przygotowania do samodzielnego życia49.
Z kolei kan. 1072 KPK z 1983 r. poleca, aby duszpasterze starali się
odwieść od małżeństwa młodocianych, którzy nie osiągnęli wieku,
jaki zgodnie z miejscowym zwyczajem jest wymagany do zawarcia
małżeństwa. Ponadto Konferencja Biskupów ustanawiając wiek do go48
Zob. B. W. Zubert, Przeszkoda wieku do zaręczyn i małżeństwa w prawie rzymskim, Roczniki Teologiczno – Kanoniczne 13 (1966), z. 5, s. 87- 98. Autor wyjaśnia, że
według prawa rzymskiego koniecznym wymogiem zawarcia małżeństwa była dojrzałość fizyczna stron. Tak więc niewiasty dojrzałość tę osiągały po ukończeniu 12 roku
życia, mężczyźni zaś po ukończeniu 14 lat; B. W. Zuber, Małżeńska przeszkoda wieku
w Dekrecie Gracjana i u pierwszych dekretystów, Roczniki Teologiczno – Kanoniczne
16 (1969), z. 5, s. 71-102. Autor zaznacza, że pod wpływem prawa rzymskiego kanoniści domagali się od narzeczonych, chcących zawrzeć związek małżeński dojrzałości
fizycznej, a więc 12 i 14 lat życia, zgodnie z zasadą: matrimonium contrahi non potest, nisi inter puberes. W taki sposób rozumiana przeszkoda braku wieku posiadała
charakter względny, z uwagi na to, iż małżeństwo uchodziło za ważne nawet przed
ukończeniem 12 i 14 roku życia, gdy w konkretnym przypadku strony były dojrzałe
pod względem fizycznym oraz były zdolne do spełnienia małżeństwa, a także posiadały dojrzałość umysłową, która pozwalała im na zrozumienie, czym właściwie jest
małżeństwo. Ponadto sam fakt dojrzałości wcześniejszej miał pierwszeństwo przed
domniemaniem prawnym. Warto zatem przypomnieć zapis Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r., gdzie w kan. 1062 § 2 zaznaczono, żeby nupturienci nie zawierali
małżeństwa przed osiągnięciem wieku określonego zwyczajem miejscowym. Kodeks
ten podniósł granicę wieku, bowiem zażądał od kobiety ukończonych 14 lat, a od mężczyzny 16 lat życia.
49
T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Prawo małżeńskie, t. 3, Olsztyn 1984, s. 126.
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dziwego zawarcia małżeństwa kierowała się zwyczajem miejscowym,
czyli przepisami ustawy państwowej.
Warto przypomnieć, że od 15 listopada 1998 r. zgodnie z polskim
prawem świeckim małżeństwo może zawierać mężczyzna, który ukończył 18 lat, ale bez możliwości uzyskania zezwolenia sądu rodzinnego
na wcześniejsze zawarcie małżeństwa. Z kolei kobieta może zawierać małżeństwo w wieku 18 lat, z możliwością uzyskania zezwolenia
sądu rodzinnego na wcześniejsze zawarcie małżeństwa po ukończeniu
16. roku życia50. Wiek ten określony przez polskie prawo rodzinne
i opiekuńcze jest wymagany przy kanonicznym zawieraniu małżeństwa. Z Instrukcji Episkopatu Polski z dnia 13 grudnia 1989 r. o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim wynika, że:
„Korzystając z uprawnień wynikających z kan. 1083 § 2 KPK z 1983 r.
ustala do godziwości małżeństwa granicę wieku określoną aktualnie
obowiązującym ustawodawstwem państwowym. (…) W wypadku gdy
narzeczeni otrzymali od sądu opiekuńczego zezwolenie na wcześniejsze zawarcie małżeństwa, muszą też uzyskać dyspensę od ordynariusza
miejsca. Jeżeli narzeczeni nie ukończyli jeszcze 18. roku życia (pełnoletność), trzeba zapytać, czy rodzice względnie opiekunowie wiedzą
o zamiarze zawarcia małżeństwa i czy się na to zgadzają. W razie negatywnej odpowiedzi narzeczeni winni wyjaśnić, dla jakich powodów
zamierzają zawrzeć ślub wbrew woli lub bez wiedzy rodziców. Po rozmowie z rodzicami, o ile to jest możliwe, duszpasterz przedstawia stan
sprawy ordynariuszowi miejsca. Jeżeli racje rodziców są uzasadnione
lub istnieją inne przeciwwskazania, ordynariusz miejsca ma prawo
czasowego zakazania młodym związku małżeńskiego”51.
Zatem zastanawiając się nad problematyką dotyczącą osobowości
niedojrzałej w odniesieniu do podjęcia istotnych obowiązków małżeńDz. U. 1998 nr 117, poz. 59.
Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim z dnia 13 grudnia 1989 r., w: Dokumenty duszpastersko – liturgiczne Episkopatu Polski 1966 – 1993, (oprac.) L. Adamowicz, Lublin 1994, s. 177-178.
Sprawy związane z obniżeniem wieku dla mężczyzn zostały potwierdzone w Instrukcji dla duszpasterzy dotyczącej małżeństwa konkordatowego z dnia 12 października
1998 r. w 1 części ogólnej, nr 8.
50
51
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skich zauważa się, że osoba z taką osobowością nie jest w stanie realizować większości istotnych obowiązków małżeńskich, czego przykładem może być wyrok Sądu Metropolitalnego Warszawskiego z dnia
5 października 2008 r., w którym zaznaczono, iż osoby szczególnie
niepełnoletnie w okresie kojarzenia się małżeństwa ujawniają cechy
osobowości zaburzonej lub jeszcze niedojrzałej52. Kolegium Sędziowskie wyjaśniło, że niedojrzałość ta odnosi się do jednego aspektu zachowania, czyli pochodzącego z pochopnego podjęcia decyzji o zawarciu małżeństwa wobec ciąży. W konkluzji wyroku zaznaczono, że
silny nacisk społeczny do natychmiastowego zawarcia małżeństwa
w przypadku ciąży przedślubnej doprowadził do tego, że w takich okolicznościach trudno było w sposób wolny i przemyślany podjąć właściwą decyzję. Poza tym podkreślono, iż istnieje trudność w różnicowaniu pewnych form niedojrzałości wynikłych z racji młodego wieku, od
tych, które mają charakter patologiczny. Sędziowie kościelni wyjaśnili
również, że nie jest to łatwy problem, z uwagi na to, że dojrzałość
w danym wieku może być nawet bardzo różna w różnych sferach osobowościowych.
Z analizy większości procesów rozpatrywanych w sądach kościelnych, w których orzekano niezdolność osoby do podjęcia istotnych
obowiązków małżeńskich, a osoba ta była niepełnoletnia, uwydatnia
się osobowość niedojrzała, z którą wiąże się brak zdolności dokonania właściwego wyboru. Taka sytuacja miała miejsce w wyroku Sądu
Metropolitalnego Warszawskiego z dnia 29 września 2009 r., w którym podkreślono, że w przypadku osobowości niedojrzałej ma miejsce
subiektywizacja systemu wartości i psychiczna niewrażliwość na war52
ASMW nr akt 24992. W analizowanej sprawie kobieta w wieku 16 lat na skutek
zaistniałej ciąży zawarła związek małżeński. Z kolei jeszcze przed poznaniem męża
prowadziła współżycie seksualne. Przed zawarciem małżeństwa sakramentalnego zamieszkała z przyszłym mężem. Do Pierwszej Komunii św. przystąpiła dopiero przed
samym ślubem. W trakcie małżeństwa dopuszczała się zdrad. Dochodziło do tego, że
pozostawiała dziecko w domu z mężem i wychodziła z domu nie mówiąc, dokąd idzie
i kiedy wróci. Świadkowie określają pozwaną, jako „wyprawiającą dziecinadę”. Z kolei powołany biegły sądowy – psycholog orzekł, że pozwana posiada niedojrzałość
uwarunkowaną rozwojowo.
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tości wyższe – moralne, egocentryzm w relacjach interpersonalnych,
a także labilność emocjonalna, czy też niestałość zachowań i wysoki
niepokój oraz stosowanie niedojrzałych mechanizmów obronnych53.
W konkluzji wyroku Kolegium Sędziowskie wyjaśniło, że niedojrzałość osobowościowa stron procesowych uczyniła z nich w aspekcie
psychologicznym osoby niepełnosprawne, jak również ograniczyła
obiektywizm poznania oraz zakłóciła właściwe funkcjonowanie ich
systemu motywacyjnego, szczególnie w układach interpersonalnych.
Znawcy tematu wskazują, że w związku z osobowością niedojrzałą
podkreśla się defectus libertatis internae, co ma miejsce przy dość wczesnym wyborze partnera i „zapoczątkowania małżeństwa”54. Wynika
z tego, iż przejawem niedojrzałości związanej z młodym wiekiem może
być pochopne podjęcie decyzji o zawarciu małżeństwa, jak również
krótka i powierzchowna znajomość partnera, która w opinii młodych
osób jest wystarczająca. Ponadto osoby te nie posiadają wystarczającej
wiedzy na temat istoty małżeństwa oraz związanych z nim wzajemnych
praw i obowiązków. Nie posiadają również podstawowych doświadczeń
życiowych, dotyczących prowadzenia gospodarstwa domowego. Dlatego też należy zwrócić uwagę na to, że w procesach orzekających niezdolność osoby do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej dość często sądy kościelne mają do czynienia
z osobami niepełnoletnimi. Wobec tego biorąc pod uwagę analizowane
wyroki nasuwa się wniosek, że przy ocenie zachowania się osób niepełnoletnich w zawartym małżeństwie należy rozróżnić osobowość
53
ASMW nr akt 24283. W analizowanej sprawie mężczyzna, który w chwili ślubu
miał 19 lat, jeszcze przed zawarciem małżeństwa za wyczyny chuligańskie był karany
sądownie. Pozwany już jako mąż życie rodzinne traktował jak przygodę. Poza tym
nadużywał alkoholu i pod jego wpływem stawał się agresywny i groźny. Ponadto pozwany dostawał „białej gorączki” i przy tym urządzał straszne awantury. Poza tym bił
żonę i krzyczał na dziecko, kiedy było chore. Powołany biegły sądowy - psycholog
stwierdził, że pozwany jest osobą niedojrzałą i niezdolną do nawiązania głębokich
związków emocjonalnych. Jednocześnie wskazał, że pozwany prezentuje płytki i powierzchowny stosunek do różnych problemów życiowych, w tym również do istoty
małżeństwa.
54
P. Weseman, Psychiczna niezdolność do małżeństwa jako problem sądownictwa
kościelnego, Kościół i Państwo, t. 3, Lublin 1984, s. 90-91.
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niedojrzałą od osobowości już zaburzonej, jaką przejawiali wchodząc
w sakramentalny związek małżeński. W związku z tym można powiedzieć, że w większości przeanalizowanych spraw spotyka się osobowość
niedojrzałą. Dlatego też, zgodnie z tym, co twierdzą niektórzy autorzy,
odróżnienie jednej osobowości od drugiej nastręcza czasami problem,
którym powinien się zająć powołany biegły sądowy, czy to psycholog,
czy też psychiatra55. Poza tym warto zauważyć, że problematyka dotycząca osobowości niedojrzałej była przedmiotem dyskusji także w wyrokach Roty Rzymskiej56.
Zakończenie
W procesach kościelnych problematyka dotycząca kwestii osobowości niedojrzałej pojawia się zarówno w orzecznictwie Roty Rzymskiej, jak i w wyrokach trybunałów kościelnych, jako przyczyna
niezdolności osoby do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich.
W niektórych zaś procesach, gdy chodzi o osobę niepełnoletnią, występuje także tytuł poważnego braku rozeznania oceniającego. Niemniej jednak problem związany z osobowością niedojrzałą jest poważny wówczas, gdy chodzi o jej wykazanie i udowodnienie. Z analizy
akt procesowych wynika, że niejednokrotnie pojawiają się trudne do
S. Steuden, Zadania psychologa w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, (red.) Z. Płużek, Psychologia pastoralna, Kraków 1994, s. 202-227.
56
Por. dec. z dnia 13 maja 1972 r. c. Ewers, Monitor Ecclesiasticus 98 (1973),
s. 199-200; dec. z dnia 6 lutego 1979 r. c. Ferraro, SRRD 71 (1979), s. 127-128; dec.
z dnia 15 marca 1983 r. c. Calagiovanni, Monitor Ecclesiasticus 110 (1985), s. 328-338;
dec. z dnia 12 stycznia 1984 r. c. Parisella, Monitor Ecclesiasticus 111 (1986), s. 290296; dec. z dnia 19 października 1985 r. c. Di Felice, Monitor Ecclesiasticus 111 (1986),
s. 156-161; dec. z dnia 30 marca 1986 r. c. Pinto, Monitor Ecclesiasticus 111 (1986),
s. 384-395; dec. z dnia 1 lipca 1988 r. c. Doran, Monitor Ecclesiasticus 114 (1989), s.
329-346; dec. z dnia 27 stycznia 1989 r. c. Civili, RRD 81 (1989), s. 77-82; dec. z dnia 20
grudnia 1990 r. c. Davino, Monitor Ecclesiasticus 116 (1991), s. 535-543; dec. z dnia 18
grudnia c. Palestro, Monitor Ecclesiasticus 117 (1992), s. 186-200; dec. z dnia 10 lipca
1992 r. c. Davino, Monitor Ecclesiasticus 118 (1993), s. 331-346; dec. z dnia 2 grudnia
1993 r. c. Burke, Monitor Ecclesiasticus 123 (1998), s. 507-525; dec. z dnia 27 października 1994 r. c. Burke, Monitor Ecclesiasticus 121 (1996), s. 494-512; dec. z dnia 31 maja
1995 r. c. Faltin, Monitor Ecclesiasticus 120 (1995), s. 508-525; dec. z dnia 31 stycznia
1997 r. c. Bruno, Monitor Ecclesiasticus 123 (1998), s. 196-246.
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rozwiązania problemy dotyczące różnicowania osobowości niedojrzałej albo jeszcze niedojrzałej od nieprawidłowo ukształtowanej czy też
zaburzonej. W odniesieniu do tytułu nieważności z racji niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury
psychicznej z pewnością ważna jest kwestia niedojrzałości emocjonalnej i społecznej. Przejawia się ona na co dzień w braku uświadomienia
podjętych zobowiązań i obowiązków oraz braku przygotowania do ich
wypełnienia. Poza tym uwidacznia się w sposobie traktowania małżeństwa i rodziny oraz brakiem w sposobie przygotowania do współżycia
i współdziałania w układach mąż – żona.
Reasumując należy podkreślić, iż z uzasadnień orzeczeń rotalnych
i wyroków trybunałów kościelnych wynika, że kwestia dotycząca
osobowości niedojrzałej stanowi przyczynę nieważności małżeństwa.
Tak więc z analizy wydanych wyroków w okresie ostatnich kilkunastu
lat wynika, że istnieje już dość dobrze ugruntowana tendencja, która
kwalifikuje osobowość niedojrzałą, zgodnie z kan. 1095 nn. 2-3 KPK
z 1983 r. w ramach tytułu poważnego braku rozeznania oceniającego
albo niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Ponadto brak dojrzałości emocjonalnej w wielu przypadkach spowodował niezdolność osoby do tworzenia relacji interpersonalnych, a tym
samym do zawiązania trwałego przymierza małżeńskiego.
Immature personality as basis for annulment in the light of Roman Rota
judgments and ecclesiastical tribunals decisions
In many decisions of the Roman Rota and judgments of ecclesiastical tribunals,
marriage was annulled because of the presence of immature personality in the litigants
that makes people unable to take the essential obligations of marriage. From the analysis of court records of the annulment of marriage result that in regards to marriage we
can not speak of full maturity or the full maturity of marriage. We can speak only of
a suitable maturity meaning the minimum and therefore the canonical maturity which
is required by law for a valid marriage. The study of the canonical processes for annulment of marriage shows that a person with an immature personality is not able to fulfill
the obligations arising from the contract of marriage. In addition, processes analysis
showed that the negative symptoms of an immature personality in the marriage usually
existed from the very beginning and that is why the couple were not able to establish
deeper emotional connections.
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SKUTKI CYWILNE MAŁŻEŃSTWA WYZNANIOWEGO
ZAWARTEGO PRZEZ OBYWATELI POLSKICH
PRZED DUCHOWNYM KOŚCIOŁA
RZYMSKOKATOLICKIEGO ZA GRANICĄ
Treść: Wstęp. – 1. Zawarcie małżeństwa w prawie prywatnym międzynarodowym
według zasady lex loci celebrationis matrimonii. – 2. Zawarcie małżeństwa w prawie
prywatnym międzynarodowym według formy prawa ojczystego. – 2.1. Małżeństwo
na obczyźnie a prawo wewnętrzne Kościoła katolickiego. – 2.2. Małżeństwo przed
polskim duchownym za granicą a wymogi art. 8 k.r.o. – Podsumowanie.

Wstęp
Migracja Polaków za granicę jest zjawiskiem, które z różnych
przyczyn i względów oraz z różnym natężeniem towarzyszy historii
naszego kraju, zwłaszcza historii współczesnej. Przeobrażenia polityczne i gospodarczo-społeczne XX wieku a także otwarcie granic Europy stało się katalizatorem, który procesy migracyjne zintensyfikował
w niespotykanej dotychczas skali. Według szacunkowych danych poza
granicami Polski mieszka obecnie od 14 do 17 mln Polaków, głównie
w Stanach Zjednoczonych (6-10 mln osób), Niemczech (ok. 1,5 mln),
Brazylii (ok. 1 mln), Francji (ok. 1 mln), Kanadzie (ok. 600 tys.),
Wielkiej Brytanii (ok. 150 tys.), Australii (130-180 tys.), Argentynie
(100-170 tys.)1, nie licząc tych, którzy wybierają emigrację sezonową
związaną z popytem na zagranicznych rynkach pracy.

1
Zob. Polacy za granicą, [w:] Oficjalny portal promocyjny Rzeczpospolitej Polskiej http://www.poland.gov.pl/Polacy,za,granica,48.html.
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Mówiąc o emigracji nie sposób nie zauważyć, iż ruch migracyjny
Polaków jest równocześnie w znacznej mierze ruchem migracyjnym
osób deklarujących swoją przynależność do Kościoła rzymskokatolickiego. W kontekście tego faktu, zjawisko coraz częstszego pozostawania przez emigrantów w związkach nieformalnych lub niesakramentalnych budzić może uzasadnione zdumienie i troskę. Taki stan rzeczy
jest wypadkową szeregu okoliczności, w tym również tych, które
wpisują się w tendencję ogólną, mającą swe korzenie w nowej mentalności społecznej. Wydaje się jednakże, iż niebagatelne znaczenie
w tej mierze odgrywa również brak świadomości prawnej (zarówno
wiernych jak i duchowieństwa) co do tego, czy w ogóle możliwe jest
zawarcie za granicą małżeństwa w formie wyznaniowej, które podlegałoby prawu polskiemu.
Udzielenie odpowiedzi na to pytanie nie jest zadaniem łatwym. Zagadnienie to dotyka bowiem styku trzech porządków prawnych: prawa
prywatnego międzynarodowego2, prawa polskiego3 oraz prawa kanonicznego4. Jest ono przy tym zagadnieniem niejako już ze swej natury
wielopłaszczyznowym i polemicznym, stąd też przedmiotową analizę
zawężono jedynie do przypadku zawarcia małżeństwa przez dwoje
nupturientów wyznania rzymskokatolickiego, będących obywatelami
polskimi. Poza rozważaniami pozostawiono natomiast małżeństwa
mieszane (z uwagi na wyznanie lub obywatelstwo) a także kwestie
dotyczące możliwości zawarcia wyznaniowego małżeństwa za granicą
przez pełnomocnika.
Problematyka będąca przedmiotem niniejszej publikacji stanowi
próbę odpowiedzi na pytania ważne – jak wydaje się – dla osób wiążących swe losy z obczyzną w dłuższej lub krótszej perspektywie ale
również i dla tych, którzy chcieliby zawrzeć związek małżeński poza
granicami kraju w trakcie np. zagranicznej pielgrzymki.
Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U.
z 1965, Nr 46, poz. 290 z późn. zm.), dalej jako p.p.m.
3
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U z 1964, Nr 9,
poz.59 z późn. zm.), dalej jako k.r.o. Ustawa z dnia 29 listopada 1986 r. Prawo o aktach
stanu cywilnego (Dz. U z 1986, Nr 36, poz. 180 z późn. zm.), dalej jako PrAsc.
4
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r., dalej jako KPK.
2
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1. Zawarcie małżeństwa w prawie prywatnym międzynarodowym
według zasady lex loci celebrationis matrimonii
Zgodnie z art. 15 § 1 p.p.m forma zawarcia małżeństwa podlega
prawu państwa, w którym jest ono zawierane. Wśród systemów prawnych spotkać można systemy uznające bądź to wyłącznie cywilną formę zawarcia małżeństwa (np. Francja, Niemcy, Austria, Belgia, Holandia, Luksemburg, Białoruś, Ukraina, Peru, Turcja, Chile), bądź to
wyłącznie formę wyznaniową (np. Grecja, Hiszpania, Lichtenstein,
Izrael, Irak, Quebeck) albo też takie, które uznają obie te formy za
równorzędne i alternatywne (np. Włochy, Brazylia, Portugalia, Słowacja, Litwa, wspólnota brytyjska, państwa skandynawskie). Istnieją też
systemy prawne uznające małżeństwa zawierane na podstawie samego
konsensusu, bez udziału przedstawicieli władzy świeckiej lub kościelnej (np.Stan New York)5. Generalnie, małżeństwa w formie religijnej
przewidują prawodawstwa m.in.: Australii, Brazylii, Danii, Dominikany, Etiopii, Filipin, Finlandii, Ghany, Grecji, Haitii, Hiszpanii, Hongkongu, Indii, Irlandii, Islandii, Izraela, Kanady, Kenii, Kolumbii, Kostaryki, Liberii, Malezji, Malty, Norwegii, Nowej Zelandii, Panamy,
Peru, Polski, Portugalii, San Marino, Sri Lanki, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Tanzanii, Wielkiej Brytanii i Włoch6.
Mówiąc o zasadzie lex loci celebrationis podkreślić należy, iż art.
1 § 2 p.p.m. statuuje regułę, w myśl której przepisów p.p.m nie stosuje
się, jeżeli umowa międzynarodowa, której Polska jest stroną, postanawia inaczej. A zatem, aby ustalić, czy zasada lex loci celebrationis ma
zastosowanie w danym kraju należy ustalić, czy nie została ona ograniczona lub zniesiona w wiążącej Polskę umowie dwustronnej. Polska
podpisała dwustronne umowy międzynarodowe zawierające przepisy
kolizyjne w zakresie zawarcia formy małżeństwa z następującymi państwami: Austrią7, Białorusią8, Bułgarią9, Czechosłowacją10, Estonią11,
W. Ludwiczak, Międzynarodowe prawo prywatne, Warszawa 1979, s. 161.
R. Sobański, Sens polskiego konkordatu, Państwo i Prawo 1994, z. 7-8, s. 11.
7
Dz.U. z 1974, Nr 6, poz. 33 z późn. zm.
8
Dz.U. z 1995, Nr 128, poz. 619.
9
Dz.U. z 1963, Nr 17, poz. 88 z późn. zm.
10
Dz.U. z 1989, Nr 39, poz. 210 z późn. zm.
11
Dz.U. z 2000, Nr 5, poz. 49.
5
6
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Finlandią12, Francją13, Jugosławią14, Koreą Północną15, Kubą16, Litwą17,
Łotwą18, Mongolią19, Federacją Rosyjską20, Rumunią21, Ukrainą22, Węgrami23, Wietnamem24.
Rozwiązania przewidziane w tych umowach co do zasady zbliżone są
– jak zauważa się w piśmiennictwie25 – do wynikającej z art. 15 § 1 p.p.m
zasady lex loci celebrationis
Uwagi powyższe prowadzą zatem do wniosku, że jeżeli obywatele polscy zawrą związek małżeński w formie wyznaniowej w jednym
z państw, w którym forma wyznaniowa w odniesieniu do Kościoła katolickiego jest prawnie dopuszczalna, małżeństwo tak zawarte będzie
wywoływało skutki w polskim porządku prawnym26. Nadmienić jednakże trzeba, iż nupturienci zawierający związek małżeński zgodnie
z lex loci celebrationis winni spełnić wszelkie wymogi, jakie stawia
miejscowe ustawodawstwo. Mogą to być wymogi pobytu, miejsca zamieszkania, zapowiedzi, braku sprzeciwu itp. czyli wszelkie warunki
Dz.U. z 1981, Nr 27, poz. 140 z późn. zm.
Dz.U. z 1969, Nr 4, poz. 22 z późn. zm.
14
Dz.U. z 1963, Nr 27, poz.162 z późn. zm.
15
Dz.U. z 1987, Nr 24, poz.135.
16
Dz.U. z 1984, Nr 47, poz. 247.
17
Dz.U. z 1994, Nr 35, poz. 130 z późn. zm.
18
Dz.U. z 1995, Nr 110, poz. 534 z późn. zm.
19
Dz.U. z 1972, Nr 36, poz. 244.
20
Dz.U. z 2002, Nr 83, poz. 750.
21
Dz.U. z 2002, Nr 83, poz. 752.
22
Dz.U. z 1994, Nr 96, poz. 465 z późn. zm.
23
Dz.U. z 1960, Nr 8, poz. 54 z późn. zm.
24
Dz.U. z 1995, Nr 55, poz. 289. Wszystkie powyższe umowy podawane są za:
K. Pietrzykowki, Komentarz do art. 1 k.r.o., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, (red.) K. Pietrzykowski, Warszawa 2010, s. 130-131.
25
K. Pietrzykowski, Międzynarodowe aspekty zawarcia małżeństwa wyznaniowego, w: Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana,
Kraków 2005, s. 274.
26
Pogląd ten powszechnie przyjmowany jest w literaturze przedmiotu, zob. m.in.
K. Pietrzykowski, Zawarcie małżeństwa i przesłanki jego ważności w prawie międzynarodowym prywatnym, Warszawa 1985, s. 90-91; tenże, Komentarz do art. 1 k.r.o., w:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy ..., j.w., s. 136; J. Strzebińczyk, Zawarcie małżeństwa
wyznaniowego podlegającego prawu polskiemu, Rejent 1999, nr 4, s. 38.
12
13
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wymagane przez prawo pozytywne obowiązujące w miejscu zawarcia,
poza wymogami materialnymi27. Dla przykładu wskazać można, iż
w prawie włoskim dla małżeństwa w formie wyznaniowej wymagane
jest dokonanie m.in. zgłoszenia cywilnego zaś urzędnik stanu cywilnego wydaje zezwolenie z oznaczeniem osoby duchownego. Uroczystość zawarcia małżeństwa może nastąpić albo w gminie miejsca duchownego (który z uwagi na szczegółowe postanowienie wynikające
z art. 21 ustawy nr 1159/1929 musi mieć obywatelstwo włoskie) albo
w gminie miejsca pobytu zawierających małżeństwo albo w innej gminie jednakże takiej, która znajduje się na obszarze okręgu, w którym
ten duchowny jest upoważniony do sprawowania funkcji. Małżeństwo
zawarte w formie wyznaniowej podlega we Włoszech wpisowi do
rejestru stanu cywilnego, na wniosek zgłoszony przez proboszcza28.
W Wielkiej Brytanii wymagane jest m.in. ogłoszenie o małżeństwie.
W Szkocji, niezależnie od formy małżeństwa, urzędnik stanu cywilnego obwieszcza nazwiska kandydatów na małżonków i datę zawarcia
małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego, w Anglii i Walii, w przypadku wyznań innych niż Kościół Anglii i Kościół Walii, urzędnik stanu
cywilnego dokonuje wpisu informacji o kandydatach na małżonków
do specjalnego spisu (Marriage Notice Book) i wywiesza ogłoszenie
o małżeństwie. Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem
15 dni po dokonaniu ogłoszeń ani po upływie 3 miesięcy w Szkocji
oraz 12 miesięcy w Anglii i Walii. Po zakończeniu przedmiotowej procedury urzędnik stanu cywilnego wystawia stosowny dokument, który
zaświadcza o dopełnieniu wszystkich wymogów wstępnych. Bez tego
W. Ludwiczak, Międzynarodowe prawo ..., j.w., s. 162-163. Wymogi materiale określa art. 14 p.p.m., który stanowi, iż „o możności zawarcia małżeństwa rozstrzyga w stosunku do każdej ze stron jej prawo ojczyste”. Określenie przeszkód małżeńskich jak również rozróżnienie przesłanek formalnych
i materialnych zależy od konkretnego systemu prawnego. Rozróżnienie to
w praktyce bywa przedmiotem licznych kontrowersji (zob. K. Pietrzykowski,
Zawarcie małżeństwa ..., j.w., s. 14-21).
27

R. Calvignioni, Zawarcie małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej i uznanie
dziecka we włoskim prawie rodzinnym, w: Prawo rodzinne w Polsce i w Europie, (red.)
P. Kasprzyk, Lublin 2005, s. 363.
28
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zaświadczenia małżeństwo nie może być zawarte. Rejestrację małżeństw dokonanych przez uprawnionych duchownych przesyła się co
trzy miesiące do tzw. Registral General29. W Hiszpanii urzędnik stanu
cywilnego wydaje zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa,
jeżeli małżeństwo jest zawierane według wymogów religii żydowskiej
i Kościoła ewangelickiego, zaś w przypadku małżeństw katolickich
i islamskich ustalenie wymogów koniecznych do zawarcia małżeństwa następuje dopiero w chwili wpisu małżeństwa do rejestru stanu
cywilnego30.
Zgodnie z art. 73 ust. 1 PrAsc akt stanu cywilnego sporządzony
za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na
wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu. W doktrynie podkreśla
się, iż prawo polskie nie przewiduje – co do zasady31 – obowiązku
transkrypcji (wpisania) aktów zagranicznych dotyczących obywateli polskich. Transkrypcja nie jest zatem wymogiem skuteczności
takiego zagranicznego aktu w polskim porządku prawnym32. Zaznaczyć jednakże należy, iż wpisowi podlegać może tylko taki akt, który
w świetle przepisów prawa danego państwa obcego jest aktem stanu
cywilnego, tzn. jest zapisem zdarzenia z zakresu małżeństwa, dokonanym przez organ państwowy lub inny, upoważniony do prowadzenia
tej rejestracji przez prawo danego państwa33. Oznacza to, iż np. metryka sporządzona przez władze kościelne w państwie, które uznaje

29
C. Nast, Zawarcie związku małżeńskiego oraz problem uznania dziecka w kilku
państwach członkowskich Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego, w: Prawo rodzinne ..., j.w., s. 325.
30
Tamże, s. 327.
31
Na wyjątek od powyższej reguły wskazał m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z 13
czerwca 2000 r. w sprawie III CKN 260/00 stwierdzając, iż nie można skutecznie żądać unieważnienia małżeństwa bez uprzedniej transkrypcji zagranicznego aktu stanu
cywilnego, stwierdzającego zawarcie tego małżeństwa (OSNC 2000, nr 12, poz. 230).
32
A. Czajkowska, Komentarz do art. 73 PrAsc, w: A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory dokumentów
i pism, Warszawa 2009, s. 216.
33
J. Litwin, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 1961, s. 521.
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wyłącznie świecką formę rejestracji stanu cywilnego, nie może być
transkrybowana w Polsce34.
Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym Kościoła katolickiego działającego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,
jakkolwiek wywołuje analogiczne skutki cywilne (przy spełnieniu
wszystkich wskazanych wyżej przesłanek) jak małżeństwo zawarte
w formie konkordatowej35 przed duchownym katolickim w Polsce, to
jednakże nie może być z nim utożsamiane. Skutki cywilne małżeństwa
wyznaniowego zawartego według lex loci celebrationis nie wynikają
bowiem w tym przypadku z dyspozycji art. 1 § 2 i 3 k.r.o. lecz z przepisów prawa prywatnego międzynarodowego. To zaś, iż małżeństwo
wyznaniowe zawarte za granicą według formy lokalnej nie jest tożsame z małżeństwem wyznaniowym o jakim mowa w art. 1 § 2 i 3 k.r.o.
powoduje tę zasadniczą konsekwencję, iż skuteczność formy zawarcia małżeństwa ocenia się w oparciu o kryteria właściwe dla każdego
z tych porządków, zaś niedochowanie przepisów dotyczących formy
właściwej dla lex loci celebrationis (ani formy ojczystej – o czym niżej) rodzi takie skutki, jakie wynikają z przepisów prawa obowiązującego w miejscu zawarcia związku małżeńskiego36.
Omawiając przedmiotowe zagadnienie podkreślić również należy, iż fakt zawarcia małżeństwa przed duchownym katolickim mającym obywatelstwo polskie jednakże inkardynowanym w diecezji na
obszarze innego państwa, nie czyni tak zawartego małżeństwa, „małżeństwem zawartym w obecności duchownego” w rozumieniu art. 1
§ 2 i 3 k.r.o. Przepisy polskiego prawa rodzinnego regulując kwestię
zawarcia małżeństwa w formie przewidzianej prawem wewnętrznym
danego kościoła lub związku wyznaniowego odnoszą się bowiem do
tych kościołów lub związków wyznaniowych, które – ujmując rzecz
w skrócie – „działają” na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Regulują zatem kwestię zawarcia związku małżeńskiego jedynie przed tymi
A. Czajkowska, Komentarz ..., j.w., s. 218.
Terminu tego używa A. Mączyński (Konkordatowa forma zawarcia małżeństwa,
Rejent 2003, nr 10, s. 138).
36
W. Ludwiczak, Międzynarodowe prawo ..., j.w., s. 162.
34
35
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osobami duchownymi, które wchodzą w skład struktury organizacyjnej Kościoła katolickiego w Polsce. O przynależności natomiast danego duchownego do określonego kościoła partykularnego nie decyduje jego obywatelstwo ani miejsce pełnienia faktycznej posługi lecz
– zgodnie z przepisami prawa kanonicznego37 – akt inkardynacji38.
Obrazując powyższą tezę konkretnym przykładem wskazać można,
iż małżeństwo zawarte w Polsce przed inkardynowanym w polskiej
diecezji księdzem np. z Filipin będzie (po spełnieniu wymogów z art.
1 § 2 i 3 oraz 8 k.r.o.) małżeństwem w formie konkordatowej w rozumieniu przepisów polskiego prawa rodzinnego, natomiast małżeństwo
obywateli polskich zawarte w Manilii przed polskim misjonarzem
jednakże inkardynowanym w tamtejszej diecezji, będzie należało (po
spełnieniu wymogów ustawodawstwa miejscowego) do małżeństw zawartych według lex loci celebrationis.

37
Zgodnie z kan. 266 § 1 KPK przyjmujący diakonat staje się duchownym i zostaje
inkardynowany do Kościoła partykularnego lub prałatury personalnej, dla posługi których został promowany, zaś w myśl kan. 268 § 1 KPK duchowny, który przesiedlił się
zgodnie z przepisami prawa z własnego Kościoła partykularnego do innego, po upływie
pięciu lat zostaje na mocy samego prawa inkardynowany do tego Kościoła partykularnego, jeśli taką wolę wyraził na piśmie zarówno biskupowi diecezjalnemu Kościoła
goszczącego go, jak i własnemu biskupowi diecezjalnemu i żaden z nich nie wyraził
na piśmie sprzeciwu w ciągu czterech miesięcy od otrzymania pisma. Od inkardynacji
i ekskardynacji odróżnić należy opuszczenie przez duchownego własnej diecezji w celu
pełnienia posługi w innym Kościele partykularnym, co może nastąpić na skutek umowy
zawartej pomiędzy biskupami a quo i a quem (zob. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 2, Olsztyn 2002, s.78-79). Zgodnie z kan. 271 § 2 KPK
biskup diecezjalny może zezwolić swoim duchownym na opuszczenie diecezji na czas
określony, nawet wielokrotnie przedłużany, tak jednak, aby ci duchowni pozostali inkardynowani do własnego Kościoła partykularnego, a po powrocie cieszyli się wszystkimi
uprawnieniami, jakie mieliby gdyby w nim wykonywali święte posługiwanie.
38
W doktrynie kanonicznej przyjmuje się, iż inkardynacja nie jest tylko środkiem
poddania duchownego biskupowi lecz inkorporacją do Kościoła partykularnego, przy
czym nie jest to związek duchownego tylko ze strukturą terytorialną lecz również ze
strukturami personalnymi (zob. J. Krukowski, Komentarz do Rozdziału II Tytułu III,
Księgi II, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Tom II. Księga II Lud
Boży, (red) J. Krukowski, Pallottinum 2005, s. 85).
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2. Zawarcie małżeństwa w prawie prywatnym międzynarodowym
według formy prawa ojczystego
Teza, iż polscy katolicy mogą zawrzeć za granicą małżeństwo
wyznaniowe przed inkardynowanym tam duchownym katolickim
i małżeństwo tak zawarte, jeśli spełni wymogi prawa obowiązującego
w miejscu jego zawarcia będzie wywoływało skutki w prawie polskim,
wydaje się być tezą nie budzącą wątpliwości. Zagadnieniem o wiele
bardziej złożonym i nastręczającym większych trudności interpretacyjnych jest natomiast odpowiedź na pytanie, czy obywatele polscy
mogą zawrzeć za granicą małżeństwo wyznaniowe o skutkach cywilnych jednakże przed duchownym polskim tj. przed duchownym inkardynowanym w diecezji na terenie RP? A jeśli tak, to czy tego rodzaju
możliwość zachodzi jedynie na terenie tych państw, które dopuszczają
formę wyznaniową, czy również i tam, gdzie forma wyznaniowa nie
jest przewidywana w ustawodawstwie miejscowym.
Prawo międzynarodowe prywatne poza omówioną wyżej, wynikającą z art. 15 § 1 p.p.m regułą lex loci celebrationis, w artykule 15
§ 2 p.p.m stanowi, iż w przypadku małżeństw zawieranych poza granicami Polski, wystarcza zachowanie formy wymaganej przez prawa
ojczyste obojga małżonków. Sformułowanie „wystarcza” wskazuje, iż
znaczenie podstawowe ma zawsze prawo obowiązujące w miejscu zawarcia, jednakże dopuszczalna jest również forma prawa ojczystego,
która ma wówczas charakter posiłkowy. Pomijając chwilowo rozważania dotyczące tego, co można uznać za „formę prawa ojczystego”
w odniesieniu do regulacji przyjętych w prawie polskim, podkreślić
należy, iż również w przypadku art. 15 § 2 p.p.m odpowiednie zastosowanie ma wspomniana wyżej reguła art. 1 § 2 p.p.m. Oznacza to,
iż możliwość zastosowania zasady prawa ojczystego w odniesieniu
do formy zawarcia małżeństwa dopuszczalna jest tylko wówczas, jeśli obowiązująca Polskę umowa dwustronna nie postanawia inaczej.
Kwestia ta jest o tyle istotna, że z analizy wymienionych wyżej umów
dwustronnych zdaje się wynikać, iż możliwość zastosowania przy zawieraniu małżeństwa formy prawa ojczystego nie jest dopuszczalna jeśli małżeństwo miałoby być zawarte w Austrii, Estonii, Finlandii, Ro-
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sji, Rumunii, byłej Czechosłowacji oraz na Biołorusi, Kubie, Litwie,
Łotwie. W umowach zawartych z tymi państwami postanowiono bowiem, iż forma zawarcia małżeństwa podlega prawu tej Umawiającej
się Strony, na terytorium której małżeństwo jest zawierane. Umowy
te nie przewidują zatem dopuszczalności zastosowania zasady formy
prawa ojczystego, zaś zważywszy na fakt, iż – jak wskazano wyżej
– wymienione państwa na swoim terytorium nie przewidują możliwości zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej, w państwach tych
obywatele polscy mogą zawrzeć związek małżeński jedynie w formie
cywilnej, według prawa miejscowego. Do podobnych wniosków (aczkolwiek z nieco innych powodów) należałoby dojść również w odniesieniu do Bułgarii, Francji, byłej Jugosławii, Korei Północnej, Mongolii, Węgier i Wietnamu. W umowach zawartych z tymi państwami
użyto bowiem sformułowania, iż forma zawarcia małżeństwa podlega
prawu tej Umawiającej się Strony, przed której organem małżeństwo
zostaje zawarte. Użycie sformułowania „przed organem” zdaje się jednoznacznie wskazywać, iż chodzi tu o organ władzy (administracji)
publicznej39 a zatem, że na obszarze tych państw dopuszczalna jest
wyłącznie miejscowa forma zawarcia małżeństwa i to jedynie cywilna.
Zupełnie inaczej natomiast należałoby potraktować te przypadki, gdy do zawarcia małżeństwa dochodzi na obszarze tego państwa,
z którym Polskę nie łączą umowy bilateralne regulujące przedmiotową materię. W takiej sytuacji bowiem bezpośrednie zastosowanie
mają reguły zawarte w prawie prywatnym międzynarodowym, w tym
omawiana zasada art. 15 § 2 p.p.m. dopuszczająca możliwość posiłkowania się formą prawa ojczystego. To zaś uprawnia do wniosku, iż
jeśli przyjąć, że formą prawa ojczystego dla obywateli polskich może
być forma wyznaniowa zawarcia małżeństwa, to zgodnie z regułą art.
15 § 2 p.p.m, małżeństwo zawarte w tej formie wywoływałoby skutki
w prawie polskim nawet gdyby do jego zawarcie doszło na obszarze
państwa, które przewiduje wyłącznie formę cywilną. Odwołując się
Na okoliczność tę zwraca w swoich publikacjach uwagę K. Pietrzykowski, zob.
Międzynarodowe aspekty …, j.w, s. 276; tenże, Komentarz do art. 1 k.r.o., w: Kodeks
rodzinny i opiekuńczy …, j.w, s. 135-136.
39
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do konkretnego przykładu wskazać można, iż małżeństwo obywateli
polskich zawarte według prawa ojczystego w formie wyznaniowej np.
w Niemczech, Belgii czy Holandii byłoby na mocy art. 15 § 2 p.p.m
skuteczne (przy dopełnieniu szczegółowych przesłanek wynikających
z prawa polskiego) w polskim porządku prawnym. Z tych samych
względów zasada ta miałby zastosowanie również tych państwach,
z którymi nie łączą Polskę umowy dwustronne, a w których forma wyznaniowa jest dopuszczalna według prawa miejscowego. W takich krajach (np. Grecja, Hiszpania, Włochy) obywatele polscy mieliby możliwość zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej według
lex loci celebrationis lub według prawa ojczystego.
Przechodząc do kwestii dotyczącej pojęcia „forma prawa ojczystego” odnotować należy, iż formą tą dla obywateli polskich zamierzających zawrzeć związek małżeński za granicą jest forma małżeństwa
konsularnego tj. małżeństwa zawieranego przed polskim konsulem.
Wskazuje na to treść art. 1 § 4 k.r.o., który mówi, iż mężczyzna i kobieta będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą
zawrzeć małżeństwo również przed konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula40. To, iż przepisy prawa
rodzinnego wymieniają expressis verbis małżeństwo konsularne jako
formę ojczystą dla obywateli polskich za granicą nie wydaje się być
jednakże argumentem dowodzącym, iż jest to forma ojczysta jedyna.
Skoro bowiem nie ulega wątpliwości, iż każdy Polak w swojej ojczyźnie ma prawo do zawarcia małżeństwa w formie konkordatowej określonej w art. 1 § 2 i 3 k.r.o., to stwierdzenie, iż ta forma nie jest formą
prawa ojczystego obywateli polskich pozostawałoby w sprzeczności
zarówno z polskim porządkiem prawnym jak i zasadami logicznego
wnioskowania. Na marginesie zauważyć należy, iż pomiędzy małżeństwem zawartym w formie konkordatowej a małżeństwem zawartym
przed konsulem istnieje szereg elementów upodabniających obie te
Zaznaczyć jednakże należy, iż dopuszczalność zawarcia małżeństwa przed polskim konsulem za granicą jest uzależniona nie tylko od tego, czy odpowiednie uprawnienia w tym zakresie zostały konsulowi przyznane przez prawo polskie ale i od stanowiska państwa przyjmującego.
40
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formy do siebie41, łącznie z tym, iż obie odpowiadają art. 1 ust.1 Konwencji nowojorskiej42.
Zakładając zatem, iż małżeństwo w formie konkordatowej byłoby
w przypadku jego zawierania za granicą małżeństwem w formie ojczystej, o której mowa w art. 15 ust. 2 p.p.m, koniecznym staje się rozważenie, czy małżeństwo tak zawarte odpowiadałoby wszystkim kryteriom szczegółowym przewidzianym w § 2 art. 1 k.r.o., od spełnienia
których zależy skuteczność tej czynności na gruncie prawa polskiego.
Czy byłoby ono więc zgodne z prawem wewnętrznym Kościoła katolickiego, czy czyniłoby zadość wymogom art. 8 k.r.o. i czy możliwa
byłaby jego rejestracja w polskim urzędzie stanu cywilnego?
2.1. Małżeństwo na obczyźnie a prawo wewnętrzne
Kościoła katolickiego
Dopuszczalność zawarcia za granicą małżeństwa podlegającego
prawu kanonicznemu wymaga analizy w dwóch zasadniczych płaszczyznach: tej, która odnosi się do osób tj. uprawnień i obowiązków
wiernych i duchownego, oraz tej która odnosi się do rodzajów formy43.
W odniesieniu do kwestii dotyczącej osób stwierdzić należy, iż
przepisy prawa kanonicznego nie przewidują normy, która uniemożliwiałaby wiernym zawarcie małżeństwa poza własną parafią i diecezją,
41
Pogląd taki głosi m.in. R. A. Domański, Konstytutywny czy deklaratywny charakter sporządzenia aktu małżeństwa w USC w przypadku małżeństwa konkordatowego,
Państwo i Prawo 2006, z. 3, s. 98.
42
Art. 1 ust. 1 Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego
wieku małżeństwa i rejestracji małżeństwa, otwarta do podpisania w Nowym Yorku
10 grudnia 1962 r. (Dz.U. 1965, Nr 9, poz.53) przewiduje, że zgoda obu stron co
do zawarcia małżeństwa powinna być wyrażona w obecności właściwej władzy, przy
czym - jak wskazuje R. A. Domański (tamże, s. 98) - władzą tą jest zarówno konsul jak
i duchowny w Kościele partykularnym.
43
Do ważności małżeństwa kanonicznego Kodeks Prawa Kanonicznego wymaga
również nieistnienia przeszkód pomiędzy nupturientami oraz brak wad zgody małżeńskiej. Według przeważających poglądów doktryny podstawę uzyskania skutków
cywilnych stanowi małżeństwo zawarte w formie kanonicznej, niezależnie czy jest
ono ważne czy nieważne w świetle prawa kanonicznego (zob. m.in. J. Krukowski,
Konkordat polski-znaczenie i realizacja, Lublin 1999, s. 203).
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a tym samym poza granicami kraju. Kan.1115 KPK stanowi jedynie, iż
małżeństwa winny być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno
z nupturientów posiada stałe lub tymczasowe zamieszkanie44 lub miesięczny pobyt, przy czym za zezwoleniem własnego ordynariusza albo
własnego proboszcza wolno małżeństwo zawrzeć w innym miejscu.
Kan. 1118 § 1 KPK mówi zaś, iż małżeństwo pomiędzy katolikami
winno być zawarte w kościele parafialnym jednakże może być zawarte
i w innym kościele lub kaplicy za zezwoleniem ordynariusza miejsca
lub proboszcza, a za zezwoleniem miejscowego ordynariusza nawet
i w innym odpowiednim miejscu (kan.1118 § 2 KPK)45.
W odniesieniu natomiast do osób duchownych upoważnionych
do przyjęcia oświadczeń o zawarciu małżeństwa46 wskazać należy, iż
ordynariusz miejsca i proboszcz mogą ważnie asystować przy zawieraniu małżeństwa jednakże tylko w granicach własnego terytorium
(kan.1109 KPK) i również jedynie w granicach własnego terytorium
mogą delegować ogólne upoważnienie do asystowania przy zawieraniu
małżeństw innym kapłanom i diakonom (kan. 1111 § 1 KPK). Zgodnie
Kan. 102 § 1 KPK stanowi, iż: „Zamieszkanie stałe nabywa się takim przebywaniem na terytorium jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone
z zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało przez
pełnych pięć lat”; § 2: „Tymczasowe zamieszkanie nabywa się przez takie przebywanie na terenie jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam przynajmniej przez trzy miesiące, jeśli nic stamtąd nie odwoła,
albo przedłużyło się rzeczywiście do trzech miesięcy”.
45
W przypadku gdy nupturienci zamierzają zawrzeć związek małżeński poza własną parafią i przed obcym duchownym winni uzyskać stosowną licencję lub zezwolenie. Licencja jest wystawiana przez proboszcza własnego stron (odpowiedzialnego
za kanoniczne przygotowanie przedślubne i oraz wygłoszenie zapowiedzi) i jest potwierdzeniem, że pomiędzy stronami nie zachodzą przeszkody do zawarcia małżeństwa natomiast zezwolenie jest wystawiane przez ordynariusza miejsca lub proboszcza
i stanowi upoważnienie dla obcego duchownego do dokonania wszystkich przedślubnych czynności. Zarówno licencja jak i zezwolenie wymagane są tylko do godziwości
zawieranego związku małżeńskiego, nie zaś do jego ważności (zob. A. Mezglewski,
A. Tunia, Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, Warszawa 2007, s. 36).
46 Osoby te w literaturze kanonicznej są nazywane: świadkami urzędowymi, świadkami kwalifikowanymi, urzędowymi świadkami zwyczajnymi, kwalifikowanymi świadkami zwyczajnymi, delegowanymi świadkami zwyczajnymi.
44
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z wymienioną zasadą duchowni nie mogą zatem w oparciu o urząd
lub delegację, które obowiązują na obszarze własnej parafii czy diecezji (lub jednostki prawnie z nią zrównanej), ważnie asystować przy
małżeństwie zawieranym na innym terytorium. Brak przedmiotowego
umocowania nie ma jednakże charakteru bezwzględnego. Przebywając bowiem na obszarze innej diecezji, w tymi diecezji położonej poza
granicami kraju, duchowny może uzyskać władzę do asystowania przy
zawieraniu małżeństwa na mocy prawa partykularnego tj. na skutek
delegacji ogólnej lub specjalnej47 udzielonej przez miejscowego ordynariusza lub proboszcza (kan. 1111 § 1 i 2 KPK).
Podsumowując tę płaszczyznę analizy stwierdzić zatem należy, iż
w zakresie wymogów odnoszących się do osób, w prawie wewnętrznym Kościoła katolickiego nie ma przeszkód, które nie pozwalałyby
wiernym na zawarcie małżeństwa w formie kanonicznej za granicą jak
również nie ma przeszkód, które w sposób kategoryczny uniemożliwiałyby osobom duchownym asystowanie przy zawieraniu małżeństwa poza obszarem własnej jurysdykcji, w tym poza granicami kraju,
na obszarze którego są oni inkardynowani.
Osobną kwestią wymagającą pewnego wyjaśnienia jest to, kogo
należy rozumieć pod pojęciem „osoba duchowna”. Kwestia ta wydaje się być dość oczywista w świetle prawa kanonicznego, jednakże
bliższa analiza przepisów ustaw wyznaniowych, PrAsc oraz Kodeksu prawa rodzinnego i opiekuńczego ujawnia- jak trafnie wskazuje
się w literaturze48 – zasadnicze wątpliwości. Nie wchodząc w głębie
tego problemu zaznaczyć jedynie należy, iż zakres pojęcia „duchowny” używany w wymienionych aktach prawnych nie jest analogicz47
Delegacja ogólna polega na upoważnieniu kapłana lub diakona do asystowania
przy wszystkich małżeństwach, które mogą być zawierane w danej parafii lub diecezji,
natomiast delegacja szczególna polega na upoważnieniu tych duchownych do asystowania przy zawieraniu tylko wyraźnie wskazanego małżeństwa. Delegacja ogólna
winna być udzielona na piśmie, szczególna może być ustna (zob. J. Rapacz, Zwyczajna
forma zawarcia małżeństwa według kodeksu Jana Pawła II, PK 1998, Nr 1-2, s. 239-258).
48
Problematykę tę porusza m.in. A. Mezglewski, A. Tunia (Wyznaniowa forma …,
j.w, s. 85-106).
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ny49, jednakże zważywszy na istotę omawianego zagadnienia dość powiedzieć, że w procesie zawierania małżeństwa cywilnego w formie
wyznaniowej wyodrębnić można czynny udział dwóch duchownych
o różnych zakresach kompetencji: tego, który jest kompetentny do asystowania przy zawarciu małżeństwa i tego, który jest uprawniony do
sporządzenia zaświadczenia będącego podstawą cywilnej rejestracji
małżeństwa. Duchownego kompetentnego do przyjęcia oświadczenia
o zawarciu małżeństwa określa prawo wewnętrzne danego kościoła
lub związku wyznaniowego, natomiast duchownego upoważnionego
do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę cywilnej rejestracji małżeństwa określają przepisy państwowe tj. ustawa PrAsc50
oraz wydane w oparciu o zawartą tam delegację ustawową przepisy
wykonawcze51.
Odnosząc tę uwagę do zagadnienia będącego przedmiotem rozważań w tej części niniejszej publikacji stwierdzić należy, iż w przypadku duchownego Kościoła katolickiego, który jednocześnie spełniałby
oba wskazane wyżej wymogi tj. byłby osobą uprawnioną zarówno do
przyjęcia oświadczenia o zawarciu małżeństwa jak i do sporządzenia
zaświadczenia służącego cywilnej rejestracji tego małżeństwa (co
w praktyce wydaje się być zjawiskiem najczęstszym) brak jest podstaw do uznania, iż istnieją jakiekolwiek przeszkody natury prawnej
(w porządku prawa kanonicznego i polskiego), które uniemożliwiałyZagadnienie to A. Mezglewski szerzej rozwija również w publikacji: Pojęcie
„duchownego” w przepisach prawa polskiego o zawieraniu małżeństwa (Studia z Prawa Wyznaniowego, t. 2, Lublin 2001, s. 5-25).
50
Art. 27 ust. 2 PrAsc stanowi, iż minister właściwy do spraw wewnętrznych, na
podstawie informacji otrzymanych od właściwych przedstawicieli kościołów i innych
związków wyznaniowych, ogłasza w „Monitorze Polskim” obwieszczenie zawierające wykaz stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia
stanowiącego podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 k.r.o., zaś osoba zajmująca jedno z tych stanowisk jest duchownym w rozumieniu przepisów o zawarciu małżeństwa.
51
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
21 lutego 2008 r. (M.P. Nr 18, poz. 19) w przypadku Kościoła katolickiego osobami
tymi są: ordynariusz miejsca, proboszcz, administrator parafii, wikariusz w zastępstwie proboszcza, duchowny w zastępstwie proboszcza.
49
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by tym osobom duchownym udział w czynnościach zawarcia małżeństwa w omawianej formie konkordatowej za granicą.
Przechodząc natomiast do płaszczyzny dotyczącej rodzajów formy
kanonicznej przede wszystkim zaznaczyć trzeba, iż wszystkie uwagi
poczynione powyżej dotyczą zwyczajnej formy kanonicznej tj. formy
określonej w kan. 1108 KPK, który stanowi, iż małżeństwo zawierane
jest wobec asystującego miejscowego ordynariusza albo proboszcza
albo wobec kapłana lub diakona delegowanego przez jednego z nich,
a także wobec dwóch świadków. Przepisy prawa kanonicznego dopuszczają jednakże możliwość zawarcia małżeństwa kanonicznego
również według formy nadzwyczajnej, określonej w kan. 1116 KPK.
Zgodnie z tym kanonem możliwość zawarcia małżeństwa w formie
nadzwyczajnej istnieje w dwóch zasadniczych wariantach: a) w niebezpieczeństwie śmierci – z udziałem duchownego nieposiadającego
jurysdykcji lub bez udziału duchownego; b) w sytuacji gdy osoba kompetentna do asystowania przy zawarciu małżeństwa jest nieosiągalna
lub nie można się do niej udać bez poważnej niedogodności, jeśli roztropnie się przewiduje, że niedogodność ta będzie trwała przez miesiąc – z udziałem duchownego nieposiadającego jurysdykcji lub bez
udziału duchownego. Abstrahując od szczegółowych rozważań, czy za
małżeństwa kanoniczne w rozumieniu Konkordatu52 uznać należy jedynie małżeństwa zawarte w formie zwyczajnej czy też również i te
zawarte na podstawie kan.1116 KPK zgodzić należy się z generalną
tezą, iż skutki cywilne uzyskać może zarówno małżeństwo zawarte według formy zwyczajnej jak i według formy nadzwyczajnej, o ile zawarte
zostały w obecności duchownego, który może nadać bieg procedurze
jego cywilnej rejestracji53. Wydaje się przy tym, iż wbrew pewnym
52
Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w dniu
28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1993, Nr 51, poz. 318).
53
Pogląd ten prezentują m.in.: J. Krukowski, Zawarcie małżeństwa kanonicznego ze skutkami ze skutkami cywilnymi [art.10 konkordatu między Stolicą Apostolską
a Rzeczpospolitą Polska], Roczniki Nauk Prawnych, t. 9, Prawo, z. 1, s. 226-227;
A. Mezglewski, Przepisy wprowadzające w życie instytucję małżeństwa konkordatowego, Roczniki Nauk Prawnych, t. 9, Prawo, z. 1, s. 247-251; M. Nazar, Zawarcie małżeństwa według prawa polskiego uwzględnieniem postanowień podpisanego
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wątpliwościom podnoszonym w literaturze54 pogląd ten w jednakowym stopniu winien odnosić się zarówno do przypadku określonego
w pkt. a jak i pkt.b tj. do sytuacji dotyczącej niebezpieczeństwa śmierci
jak i do sytuacji braku osoby kompetentnej do asystowania. Wprawdzie jedynie przypadek określony w pkt. a koresponduje z art. 9 § 2
k.r.o., jednakże w obowiązujących przepisach prawa polskiego trudno
doszukać się regulacji, która wyłączałaby sytuację określoną w pkt. b
spod hipotezy art. 1 § 2 k.r.o. (o ile nupturienci dopełniliby wymogu
przedstawienia zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa). Podkreślić bowiem należy, iż wymieniony przepis
odwołuje się do prawa wewnętrznego Kościoła katolickiego a ono, jak
wskazano wyżej, dopuszcza możliwość zawarcia małżeństwa w formie
nadzwyczajnej w obu wymienionych wariantach. Zauważyć też należy,
iż zawarty w obwieszczeniu MSWiA wykaz stanowisk, których zajmowanie uprawnia do sporządzenia zaświadczenia o zawartym małżeństwie, mówiąc o upoważnieniu jakie w tym względzie proboszcz może
udzielić innemu duchownemu, ani nie określa sposobu udzielenia tego
upoważnienia ani nie zawiera w tym zakresie żadnych dodatkowych
ograniczeń. Wydaje się zatem, że osoba duchowna zajmująca stanowisko wymienione w omawianym obwieszczeniu lub mająca tego rodzaju upoważnienie skutecznie udzielone przez proboszcza we własnej
parafii w kraju, jest osobą uprawnioną do sporządzenia zaświadczenia
o zawartym małżeństwie również przebywając poza granicami RP.
Mówiąc o formach kanonicznych zawarcia małżeństwa nadmienić
również trzeba, iż prawo wewnętrzne Kościoła katolickiego dopuszcza też i takie sytuacje, w których może nastąpić zwolnienie (dyspensa) od formy kanonicznej55. Nie rozwijając tego nader złożonego za28 lipca 1993 r. konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1996, Nr 3, s. 447-509.
54
A. Mezglewski, A. Tunia, Wyznaniowa forma ..., j.w., s. 40.
55
Władza udzielenia dyspensy od formy kanonicznej przysługuje z mocy prawa
Stolicy Apostolskiej. Przysługuje ona również ordynariuszowi miejsca w sytuacji niebezpieczeństwa śmierci, zawierania małżeństw mieszanych oraz w ramach tzw. uważnienia małżeństwa w zawiązku (kan. 1079 § 1, kan. 1127 § 2, kan. 1165 § 2 KPK).
W przypadku braku możliwości odniesienia się do ordynariusza miejsca prawo do
udzielenia dyspensy w niebezpieczeństwie śmierci przysługuje również proboszczo-
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gadnienia dość powiedzieć, iż w tych przypadkach, gdy małżeństwo na
skutek dyspensy zawierane byłoby bez obecności duchownego, małżeństwo tak zawarte nie mogłoby wywołać skutków w polskim prawie
cywilnym wobec nie spełnienia jednego z podstawowych wymogów
określonych w art. 1 § 2 k.r.o. W przypadku natomiast gdyby na skutek
dyspensy było zawarte za granicą w obecności duchownego innego
wyznania chrześcijańskiego, będącego jednocześnie duchownym wymienionym w wykazie stanowisk MSWiA wydaje się, iż tego rodzaju
skutku wykluczyć nie można56, aczkolwiek wątpliwość może budzić
to, czy tego rodzaju formę (będącą swoistą hybrydą praw wewnętrznych różnych kościołów) można byłoby uznać za „formę ojczystą”
w rozumieniu wspomnianego wyżej art. 15 ust. 2 p.p.m.
Reasumując, w świetle przepisów prawa kanonicznego odnoszących się do formy zawarcia małżeństwa nie ma przeszkód, które uniemożliwiałyby wiernym mającym obywatelstwo polskie, zawarcie małżeństwa za granicą przed osobą duchowną inkardynowaną w diecezji
polskiej. Po spełnieniu wskazanych wyżej warunków – specyficznych
dla formy zwyczajnej i nadzwyczajnej – nic nie stoi na przeszkodzie,
by małżeństwo zawarte w tego rodzaju układzie sytuacyjnym uznać za
małżeństwo podlegające wewnętrznemu prawu Kościoła katolickiego,
w rozumieniu art. 1 § 2 k.r.o.
2.2. Małżeństwo przed polskim duchownym za granicą
a wymogi art. 8 k.r.o.
Zgodnie z art. 8 § 1 k.r.o. duchowny nie może (za wyjątkiem małżeństwa in articulo mortis) przyjąć od nupturientów oświadczeń woli
jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu
wi, kapłanowi i diakonowi delegowanemu do asystowania przy zawieraniu małżeństwa (kan. 1079 § 2 KPK). Możliwość udzielenia dyspensy od formy kanonicznej
prawodawca kościelny uzależnia od istnienia słusznej i rozumnej przyczyny (zob.
W. Góralski, Dyspensa od formy zawarcia małżeństwa w świetle nowego kodeksu
prawa kanonicznego, PK 1988, Nr 1-2, s. 90-92.
56
Stanowisko takie prezentują A. Mezglewski i A. Tunia, Wyznaniowa forma ...,
j.w., s. 44. Autorzy ci wskazują, iż w takim przypadku duchowny ten mógłby nadać
bieg procedurze rejestracyjnej „w swoim imieniu”.
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bez uprzedniego przedstawienia mu zaświadczenia sporządzonego
przez kierownika USC stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa57. Zaświadczenie to jest wydawane przez
kierownika USC właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo w sposób określony w art. 1 § 2 k.r.o. Powyższa zasada wskazująca na właściwość
kierownika USC odnosi się również do tych osób, które mieszkają za
granicą i tam zamierzają zawrzeć związek małżeński, na co wskazuje
jednoznaczna treść art. 71 ust. 1 i 2 PrAsc. Wyjątek od tej zasady dotyczy jedynie tych obywateli polskich zamieszkałych za granicą, którzy
albo nie mieli miejsca zamieszkania w Polsce albo nie można ustalić
ich ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce bądź wyjechali z Polski
przed ukończeniem 16 roku życia i stale przybywają za granicą. W takich przypadkach, w myśl art. 71 ust. 3 PrAsc wymienione zaświadczenia wystawia konsul.
Zagadnieniem mogącym budzić większe trudności interpretacyjne
jest to, jak w praktyce miałaby wyglądać realizacja wymogów określonych w § 2 i 3 art. 8 k.r.o. Zgodnie bowiem z procedurą przewidzianą w tych przepisach, niezwłocznie po złożeniu oświadczeń o woli
jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu,
duchowny58 obowiązany jest sporządzić zaświadczenie stwierdzające
fakt złożenia wymienionych oświadczeń (oraz fakt zawarcia małżeństwa podlegającego prawu wewnętrznemu Kościoła katolickiego) i następnie, przed upływem pięciu dni winien je przekazać do urzędu stanu
cywilnego. Zaświadczenie to, zgodnie z art. 61a PrAsc, stanowi podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony
57
Wniosek ten wynika expressis verbis z brzmienia art. 8 § 1 k.r.o. R. Sobański
uważa jednakże, iż przedłożenie zaświadczenia (podobnie jak i jego ważność) nie
należą do elementów konstytutywnych zdarzenia prawnego, którego skutkiem jest
powstanie cywilnoprawnego stosunku małżeńskiego a racje zakazu czynności nie są
tożsame z racjami pozbawienia czynności skuteczności (zob. tenże, Zaświadczenie
urzędu stanu cywilnego a przesłanki małżeństwa „konkordatowego”, Państwo i Prawo
2003, z. 5, s. 32).
58
Jak wskazano wyżej, chodzi tu o duchownego określonego w art. 27 ust. 2 PrAsc
a nie duchownego asystującego przy zawarciu małżeństwa.
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w art. 1 § 2 i 3 k.r.o. Abstrahując od istniejących w literaturze sporów
co do charakteru terminu pięciodniowego59 jak również co do tego,
czy sporządzenie aktu małżeństwa ma charakter konstytutywny60 czy
deklaratywny61 zauważyć należy, iż dopełnienie tych formalności za
granicą z oczywistych względów może być problematyczne. W przypadku owego terminu pięciodniowego ustawodawca wprawdzie nieco
„złagodził” reżim czasowy nie wliczając do biegu tego terminu dni
ustawowo wolnych od pracy62 oraz uznając, iż nadanie wspomnianego
zaświadczenia jako przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z przekazaniem go do
urzędu stanu cywilnego jednakże trudno regułę tę stosować w warunkach państwa obcego, w których polskich placówek pocztowych nie
ma. Dochowanie zatem wspomnianego terminu w sytuacji gdy małżeństwo zawierane jest poza granicami Polski niewątpliwe byłoby
utrudnione, jednakże nie oznacza to, że jest niemożliwe. W tym aspekcie przede wszystkim zwrócić należy uwagę, iż zgodnie z „Instrukcją
Konferencji Episkopatu Polski dla duszpasterzy” z 22 października
1998 r.63 poruszającą zagadnienie dotyczące sposobu przekazania zaświadczenia do urzędu stanu cywilnego, duchowny może sporządzone
przez siebie zaświadczenie przekazać m.in. za pośrednictwem posłańca. W literaturze trafnie też podnosi się, iż jakkolwiek z przeważającej opinii doktryny oraz ukształtowanej praktyki wynika, że jedynym
M. Szczyrba, Charakter prawny 5-dniowego terminu z art. 8 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Gdańskie Studia Prawnicze 2003, t. 10, s. 590-595.
60
Za taką tezą opowiada się m.in. T. Smyczyński, Nowelizacja prawa małżeńskiego,
Państwo i Prawo 1999, Nr 1, s. 26; tenże Konstytutywny charakter sporządzenia aktu
małżeństwa konkordatowego. Dwugłos, Państwo i Prawo 2006, Nr 3, s. 100.
61
Zwolennikiem tej koncepcji są m.in.: A. Mączyński, Znaczenie prawne aktu
małżeństwa w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa o aktach stanu cywilnego. Valeat aeqiutas. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi
Remigiuszowi Sobańskiemu, Katowice 2000, s. 317; K. Pietrzykowski, Komentarz do
art. 1 k.r.o., w: Komentarz do Kodeksu rodzinnego …,j.w, s. 125-126.
62
Wynika to z art. 8 § 3 k.r.o w brzmieniu nadanym ustawą z 6 listopada 2008 r.
o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2008, Nr 220, poz. 1431).
63
Biuletyn KAI z 17 listopada 1998 r., Nr 9, s. 15-18.
59
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podmiotem uprawnionym do przekazania (w formie pośredniej lub
bezpośredniej) wspomnianego zaświadczenia do USC jest duchowny,
to jednakże wniosku o wyłącznej kompetencji duchownego nie można
wysnuć w sposób kategoryczny z brzmienia obowiązujących przepisów. Autorzy stawiający tę tezę uznają, iż tego rodzaju uprawnienie
przysługuje również i samym małżonkom, którzy umocowanie to czerpią z art. 28 k.p.a.64 Co ciekawe przy tym, w świetle prezentowanego
poglądu termin pięciodniowy wiąże jedynie duchownego, natomiast
złożenie przez małżonków wniosku o rejestrację małżeństwa nie jest
związane żadnym terminem65.
Kolejną kwestią mogącą rodzić wątpliwości co do realizacji procedury rejestracyjnej małżeństwa zawartego w omawianym układzie
sytuacyjnym jest to, do jakiego urzędu stanu cywilnego należałoby
wspomniane zaświadczenie skierować, a zatem, kierownik jakiego
USC byłby właściwy – w myśl art. 1 § 2 k.r.o. – do sporządzenia aktu
małżeństwa. Problem ten wynika z wyrażonej w art. 12 § 3 PrAsc zasady, która głosi, iż akt małżeństwa zawartego w sposób określony w art.
1 § 2 i 3 k.r.o. sporządza się w urzędzie stanu cywilnego właściwego ze
względu na miejsce zawarcia małżeństwa. Z oczywistych względów
wymogu tego nie sposób dochować poza terytorium RP, jednakże - jak
wydaje się -nie jest to problem nie do pokonania. Rozważając omawiane zagadnienie w optyce zasady in faworem matrimonii zauważyć
bowiem należy, iż art. 70 PrAsc dopuszcza możliwość zarejestrowania
w polskich księgach stanu cywilnego małżeństwa zawartego za granicą jeżeli nie zostało ono zarejestrowane w zagranicznych księgach
stanu cywilnego. Z art. 13 i 15 PrAsc wynika zaś, że zarejestrowanie
zawarcia małżeństwa które nastąpiło za granicą dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Jeżeli
Pogląd ten prezentują: A. Mezglewski, A. Tunia, Wyznaniowa forma ..., j.w.,
s. 181-184. Wskazany przepis dotyczy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960, Nr 9, poz.26 z późn. zm).
65
Oznacza to, że jeżeli wniosek małżonków złożony zostanie po upływie terminu
pięciodniowego, rejestracja małżeństwa nastąpi pod warunkiem, że wnioskodawcy nadal są stanu wolnego oraz że nie naruszają w ten sposób słusznie nabytych praw osób
trzecich (tamże, s. 193).
64
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wnioskodawca nie ma miejsca zamieszkania w kraju – w urzędzie
stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania w kraju, a w braku
takiej podstawy – w Urzędzie Stanu Cywilnego m.st. Warszawy. Zaznaczyć przy tym należy, iż art. 70 PrAsc nie normuje, kto może być
wnioskodawcą w sprawie uregulowanej tym przepisem66. Przyjmując,
iż wymienione urzędy stanu cywilnego byłyby właściwe miejscowo
do dokonania rejestracji małżeństwa zawartego w omawianej sytuacji
jednocześnie należałoby stwierdzić, iż racje wskazane wyżej przemawiają równocześnie za tym, by kierowników tychże urzędów uznać
za właściwych do sporządzenia aktów małżeństwa w trybie art. 61a
PrAsc.
Z powyższego wynika zatem, iż jakkolwiek dopełnienie wymogów
określonych w art. 8 § 2 i 3 k.r.o., jak również określonego w art. 1 § 2
k.r.o. wymogu sporządzenia aktu małżeństwa, napotyka – w przypadku małżeństw zawieranych poza granicami kraju w omawianym kontekście sytuacyjnym – na problemy natury techniczno-wykonawczej,
to jednakże problemy te nie są nie do pokonania. Nie wykluczają one
możliwości dopełnienia wymogów rejestracji małżeństwa tak zawartego, zgodnie z procedurą prawa polskiego.
Również ta płaszczyzna analiz wskazuje więc, iż zawarcie za granicą
małżeństwa wyznaniowego przez obywateli polskich przed duchownym
polskim może – przy spełnieniu warunków z art. 15 ust. 2 p.p.m oraz art.
1 § 2 k.r.o. i art. 8 k.r.o. – wywoływać skutki przewidziane przepisami
prawa polskiego.
Podsumowanie
Pytanie dotyczące możliwości zawarcia za granicą małżeństwa
wyznaniowego podlegającego prawu polskiemu jest pytaniem, na które nie sposób udzielić odpowiedzi jednej i uniwersalnej. Zważywszy
na fakt, iż obywatele polscy rozsiani są po całym świecie szczegółowa
analiza każdego z możliwych wariantów faktyczno-prawnych z oczywistych względów wykraczałaby zarówno poza ramy, jak i cel niniejszej publikacji.
66

A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach ...,j.w., s. 211.

[23]

SKUTKI CYWILNE MAŁŻEŃSTWA WYZNANIOWEGO

109

Abstrahując zatem od konkretnych rozstrzygnięć w odniesieniu do
poszczególnych państw, przede wszystkim stwierdzić należy, iż przepisy prawa prywatnego międzynarodowego, prawa polskiego i prawa
kanonicznego wskazują, iż małżeństwo obywateli polskich zawarte
w kraju, w którym zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej jest
prawnie dopuszczalne, przed osobą duchowną Kościoła rzymskokatolickiego inkardynowaną na obszarze tego kraju, będzie skuteczne
w prawie polskim, o ile zachowane zostaną wszystkie wymogi formalne obowiązujące w miejscu jego zawarcia. Tego rodzaju możliwość
wynikać może bądź to z określonej w art. 15 § 1 p.p.m. zasady lex loci
celebrationis bądź z wiążących Polskę umów bilateralnych.
Analiza wspomnianych przepisów prawa prywatnego międzynarodowego, prawa polskiego i prawa kanonicznego, wskazuje również, iż
w przedmiotowych regulacjach nie istnieją normy tego rodzaju, które
wykluczałyby – co do zasady- możliwość zawarcia przez obywateli
polskich związku małżeńskiego za granicą przed duchownym inkardynowanym w Polsce. Małżeństwo tak zawarte można bowiem uznać
za małżeństwo odpowiadające wymogom art. 1 § 2 i 3 k.r.o., a tym
samym za małżeństwo zawarte w formie prawa ojczystego o którym
mowa w art. 15 § 2 p.p.m. Dopełnienie wymogów rejestracji tak zawartego małżeństwa w polskim urzędzie stanu cywilnego (art. 8 k.r.o.)
oraz sporządzenie aktu małżeństwa wiąże się z pewnymi trudnościami
o charakterze organizacyjno-technicznym, jednakże nie jest niewykonalne. Możliwość zawarcia, w omawianym układzie sytuacyjnym,
małżeństwa wywołującego skutki w prawie polskim, nie istnieje jedynie na obszarze tych państw, w których dopuszczalność posiłkowego
zastosowania formy prawa ojczystego zastała wyłączona w umowach
dwustronnych. Wszędzie tam natomiast, gdzie owe umowy dwustronne nie istnieją lub nie zawierają wspomnianych ograniczeń, zawarcie
małżeństwa w formie wyznaniowej przed duchownym polskim podlega prawu polskiemu i jest dopuszczalne nawet wówczas, jeśli przepisy
prawa miejscowego przewidują wyłącznie formę cywilną.
Z powyższego wynika, iż możliwość zawarcia przez obywateli
polskich za granicą małżeństwa wyznaniowego, wywołującego skutki
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w prawie polskim jest stosunkowo szeroka. Okoliczność ta może stanowić pewną alternatywę zwłaszcza dla tych wiernych, którzy zawarcie sakramentalnego związku odkładają na bliżej nie sprecyzowany
czas powrotu do kraju.
Civil effects of canonical marriage contracted by Polish citizens before
a clergyman of Roman Catholic Church abroad
The subject matter of this publication is providing the answer to the question
whether Polish citizens have abroad the ability to contract marriage in canonical form
(before a clergyman of Roman Catholic Church) which would be governed by Polish
law. With regard to the complexity of problematic nature of the issue, the answer cannot be universal. It should be stated, however, that this kind of ability is not excluded
by private international law rules, Polish law and canon law. A marriage of Polish citizens contracted in a country in which contracting marriage in canonical form is legally
permitted, before a clergyman of Roman Catholic Church incardinated within territory
of that country, will take effect in Polish law providing that all formalities required
in the place of contraction are retained. This ability eventuates either from the lex loci
celebrationis rule applied in private international law or bilateral agreements binding on Poland. There are also no such norms in rules at issue that would exclude the
ability to contract marriage by Polish citizens abroad before a clergyman incardinated
in Poland. A marriage contracted in such manner can be thereby recognized as marriage satisfying requirements from Article 1(2) and 1(3) of Family and Guardianship
Code; and by this means as marriage contracted in the form of national law, as set
out in Article 15(2) of private international law. Completion of registration requirements for the so-called marriage in a Polish registry office and drawing up marriage
certificate involve certain difficulties of organizational and technical nature. It is not,
nevertheless, infeasible. Within this situational scheme, the ability to contract marriage
that would have legal force in Polish law does not exist solely on territory of countries
in which acceptability of ancillary application of national law form has been excluded
in bilateral agreements. Conversely, in all places where the said bilateral agreements
are not applicable or do not include the mentioned limitations, contracting marriage in
the canonical form before a Polish clergyman is subject to Polish law and is permissible even if the domestic law regulations provide only for the civil form.
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przeciwko święceniom kapłańskim. – 3.1. Usiłowanie udzielenia święceń kapłańskich
kobiecie. – Zakończenie.

Wstęp
Papież Jan Paweł II Listem Apostolskim Motu Proprio: Sacramentorum sanctitatis tutela z 30 kwietnia 2001 roku promulgował normy
o najcięższych przestępstwach zarezerwowanych Kongregacji Nauki
Wiary. Takiej interwencji ze strony Kościoła, jak wyjaśniał Papież,
domagała się konieczność troski o ochronę świętości sakramentów,
szczególnie zaś Eucharystii i Pokuty, jak również konieczność troski o czystość obyczajów w tym, co się odnosi do zachowania szó-
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stego przykazania Dekalogu. Kościół, kierując się duszpasterską troską, szczególnie mając na uwadze cel ostateczny wszelkiego prawa
w Kościele, którym winno być salus animarum, interweniował zatem,
aby zapobiec niebezpieczeństwom naruszeń w tak ważnej i delikatnej materii, jaką są sakramenty i obyczaje1. Kongregacja Nauki Wiary
w dniu 18 maja 2001 roku wystosowała list skierowany do Biskupów
oraz innych Ordynariuszy i Hierarchów całego Kościoła Katolickiego,
w którym powiadamiała o nowych przestępstwach zarezerwowanych
Kongregacji, jak również informowała o tym, jak wyżej wspomniani powinni się zachować w przypadku zaistnienia któregoś z wymienionych przestępstw2. Po dziewięciu latach od promulgacji Norm De
gravioribus delictis z 2001 roku, Kongregacja Nauki Wiary uznała za
konieczne zmodyfikowanie tychże norm, biorąc pod uwagę potrzebę
ich zintegrowania i zaktualizowania w celu uproszczenia procedur
tak, aby stanowiły jeszcze skuteczniejszą odpowiedź na współczesne
problemy3. Zmodyfikowane normy dotyczące przestępstw zarezerwo1
Joannes Paulus II, Litterae Apostolicae motu proprio datae quibus Normae de
gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis promulgantur, Sacramentorum sanctitatis tutela, 30 aprilis 2001, AAS 93 (2001), s. 737-739. Od tej pory
w odniesieniu do Norm z 2001 będzie używane sformułowanie Normy De gravioribus
delictis.
2
Congregatio pro Doctrina Fidei, Epistula a Congregatione pro Doctrina Fidei
missa ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosquae Ordinarios et Hierarchos interesse habentes: de delictis gravioribus eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis, 18 maii 2001, AAS 93 (2001), s. 785-788. ����������������������������������������
Zob. tłumaczenie polskie Listu Kongregacji Doktryny Wiary, Miesięcznik Pasterski Płocki 68 (2001) nr 10, s. 415-417.
3
Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera ai Vescovi della Chiesa cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati circa le modifiche introdotte nella Lettera apostolica Motu Proprio data Sacramentorum sanctitatis tutela, 21 maggio 2010,
AAS 102 (2010), s. 431; Congregazione per la Dottrina della Fede, Modificate le
norme „de gravioribus delictis”: procedure più efficaci per contribuire alla chiarezza
del diritto, L’Osservatore Romano, 16 lulgio 2010, 1, 4-5, 8. Zob. także Z. Suchecki,
Le privazioni e le proibizioni nel Codice di Diritto Canonico del 1983, Città del Vaticano 2010, s. 257-260. W modyfikacjach z 2010 roku zostały uwzględnione zmiany
jakie wprowadzono do Norm De gravioribus delictis w latach 2002 i 2003, zarówno
w odniesieniu do norm substancjalnych, jak i do norm porcesowych, por. D. Cito, La
probità morale nel sacerdozio ministeriale (il m.p. “sacramentorum sanctitatis tutela”), Fidedlium Iura 13 (2003), s. 128-133.
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wanych Kongregacji Nauki Wiary zostały przedstawione Papieżowi
Benedyktowi XVI, który w dniu 21 maja 2010 roku zatwierdził nowe
normy, nakazując ich promulgowanie4. Na Normy De delictis reservatis z 2010 roku składają się dwie części: cześć pierwsza to Normae
substantiales obejmująca art. 1-7, cześć druga to Normae processuales
obejmująca art. 8-31. W części pierwszej zostały zawarte dyspozycje
dotyczące zakresu kompetencji Kongregacji Nauki Wiary, następnie
zostały szczegółowo wyliczone poszczególne przestępstwa należące
do kategorii delicta reservata, oraz zostały podane dyspozycje dotyczące przedawnienia actio criminalis w przypadku delicta reservata.
Natomiast druga część, to szereg szczegółowych dyspozycji dotyczących sposobu postępowania w przypadku delicta reservata, w odniesieniu do których Kongregacja Nauki Wiary jest Najwyższym Trybunałem Apostolskim5. W obecnym artykule analizie zostaną poddane
jedynie te spośród przestępstw zarezerwowanych aktualnie Kongregacji Nauki Wiary, które dotyczą sakramentów Eucharystii, pokuty
i święceń kapłańskich6.

4
Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de delictis Congregationi pro Doctrina
Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis
(21.05.210), AAS 102 (2010), s. 419-434. Od tej pory w odniesieniu do Norm z 2010
roku bedzie się używać sformułowania Normy De delictis reservatis.
5
Szerzej na temat norm procesowych dotyczących przestępstw zarezerwowanych
Kongregacji Nauki Wiary zob. Ch. J. Scicluna, Delicta graviora ius processuale,
w: Questioni attuali di diritto penale canonico, Studi Giuridici 96 Città del Vaticano
2012, s. 79-94; C. Papale, Formulario commentato del processo penale canonico,
Città del Vaticano 2012, s. 177-252; V. Maria Sabatani, I graviora delicta riservati
alla Congregazione per la Dottrina della Fede, Roma 2011; D. Cito, Nota alle nuove
norme su “delicta graviora”, Ius Ecclesiae 22 (2010), s. 787-799.
6
Normy De gravioribus delictis z 2001 roku do kategorii delicta graviora zaliczały
przęstepstwa przeciwko sakramentom Eucharystii i pokuty, Congregatio pro Doctrina Fidei, Epistula..., s. 785-786. Zob także D. Borek, Ordynariusz a <Delicta Graviora> zarezerwowane Kongregacji Doktryny Wiary, Prawo Kanoniczne 47 (2004) 3-4,
s. 99-128. Na temat wszystkich modyfikacji wprowadzonych w materii delicta graviora zob. M. Stokłosa, Modyfikacje wprowadzone do tekstu Normae de gravioribus
delictis, Prawo i Kościół 3 (2011), s. 101-129.
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1. Przestępstwa przeciwko świętości najczcigodniejszej Ofiary
i sakramentu Eucharystii
Mając na uwadze ochronę świętości najświętszej Eucharystii, Normy De delictis reservatis z 2010 roku rezerwują Kongregacji Nauki
Wiary pięć przestępstw contra sanctitatem augustissimi Eucharistiae
Sacrificii et Sacramento, a mianowicie przestępstwa: profanacji postaci konsekrowanych; usiłowania czynności liturgicznej Ofiary Eucharystycznej; symulowania czynności liturgicznej Ofiary Eucharystycznej; koncelebrowania Ofiary Eucharystycznej z szafarzami wspólnot
kościelnych, które nie posiadają sukcesji apostolskiej oraz nie uznają
sakramentalności święceń kapłańskich; konsekracji in sacrilegum finem, jednej postaci lub obydwu w czasie Eucharystycznej celebracji
lub też poza nią7. Cztery pierwsze spośród wyliczonych przestępstw są
obwarowane sankcjami karnymi w KPK/1983 oraz w KKKW/1990.
Wspomniane Kodeksy nie posiadają analogicznej normy w odniesieniu do ostatniego z przestępstw. W porównaniu z Normami z 2001
roku, w zakresie przestępstw przeciwko Eucharystii, nastąpiły pewne
zmiany zarówno co do liczby, jak i sposobu sformułowania niektórych przestępstw, ale nie są to zmiany o charakterze innowacyjnym8.
Zmiany wprowadzone w Normach z 2010 roku polegają jedynie na
lepszym, jak się wydaje bardziej precyzyjnym, sformułowaniu niektórych z przestępstw. Faktycznie aktualne normy rozważają oddzielnie
przestępstwo polegające na usiłowaniu czynności liturgicznej Ofiary
Eucharystycznej i oddzielnie przestępstwo symulowania tejże czynności. Podczas gdy Normy z 2001 roku ujmowały je razem. Kolejna
zmiana dotyczy przestępstwa konsekracji postaci konsekrowanych in
sacrilegum fine. Aktualne sformułowanie, consecratione in sacrilegum
finem unius materiae vel utriusque in eucharistica celebratione, aut
extra eam, wydaje się być bardzie precyzyjne, przez co unika się trud7
Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de delictis Congregationi pro Doctrina
Fidei reservatis..., s. 421-422.
8
Por. Congregatio pro Doctrina Fidei, Epistula..., s. 786. Zob. V. De Paolis, Norme de gravioribus delictis riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede,
Periodica 91 (2002), s. 300-304.
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ności interpretacyjnych, jakie mogły powstawać w związku z wykładnią analogicznego sformułowania w Normach z 2001.
W materii karania za przestępstwa przeciwko świętości najczcigodniejszej Ofiary i sakramentu Eucharystii zachowują moc dyspozycje
zawarte w kanonach zajmujących się poszczególnymi przestępstwami.
W odniesieniu natomiast do przestępstwa polegającego na konsekracji in sacrilegum finem, jednej postaci lub obydwu w czasie Eucharystycznej celebracji lub też poza nią, Normy z 2010 roku przewidują obowiązkowy wymiar kar ferendae sententiae, zarówno w postaci
nieokreślonej, do wymierzenia według ciężkości przestępstwa, jak
i w formie kary określonej w postaci dymisji lub depozycji9.
1.1. Profanacja postaci konsekrowanych
Pierwsze spośród przestępstw dotyczących Eucharystii, które zostały zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary w Normach De delictis
reservatis z 2010 roku, to przestępstwo profanacji postaci konsekrowanych, polegające na: zabieraniu (abductio), przechowywaniu (retentio)
oraz porzucaniu (abiectio) postaci konsekrowanych10. Analogiczną
dyspozycję w tej materii zawiera zarówno Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku11 oraz Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich
z 1990 roku12, jak i Normy De gravioribus delictis z 2001 roku13.
Zabiera postacie konsekrowane ten, kto wyciąga je z miejsca, gdzie
normalnie się znajdują, czy są przechowywane i zanosi je do inneArt. 3: “§ 2 Qui hoc delictum patraverit, pro gravitate criminis puniatur, non
exclusa dimissione vel depositione”, Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis..., s. 422.
10
	����������������������������������������������������������������������������������
Art. 3: “§ 1, n. 1º abductio vel retentio in sacrilegum finem, aut abiectio consecratarum specierum, de quibus in can. 1367 Codicis Iuris Canonici et in can. 1442
Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium”, Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis ..., s. 421.
11
KPK/1983, kan. 1367.
12
KKKW/1990, kan. 1442.
13
Por. Congregatio pro Doctrina Fidei, Epistula..., s. 786. Zob. G. Núñez, La competencia penal de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Comentario al m.p.
Sacramentorum Sanctitatis Tutela, Ius Canonicum 53 (2003), s. 371-372; D. Borek,
Ordynariusz a <Delicta Graviora>..., s. 100-105.
9
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go miejsca, nieprzystosowanego do tego celu, chociaż nie byłoby to
miejsce brudne lub niewłaściwe. Takiemu działaniu, aby mogło zostać uznane za przestępstwo, musi jednak towarzyszyć specyficzny cel.
Normy De delictis reservatis wyraźnie postanawiają, że owa abductio musi być dokonana in sacrilegum finem. Istota omawianej formy
przestępstwa polega, zatem nie tyle na wyniesieniu postaci konsekrowanych z miejsca, w którym zgodnie z prawem są przechowywane,
ale właśnie na zamiarze znieważenia tychże postaci14. Cel jest świętokradczy, kiedy postacie konsekrowane są przeznaczone do tego, aby
być przedmiotem aktów bezwstydnych i bezbożnych, do celebracji
czarnych mszy, rytów satanistycznych lub masońskich, magii, wróżbiarstwa lub innego rodzaju zabobonów15. Cel świętokradczy należy
domniemywać wtedy, kiedy osoba po otrzymaniu postaci konsekrowanych, symulując na przykład chęć przyjęcia Komunii Świętej, wyciąga
je z ust i je zachowuje, a następnie wrzuca je do śmietniska lub na inne
miejsce brudne, nieczyste lub na ziemię albo też do ognia lub wody16.
Nie popełnia natomiast przestępstwa ten, kto po przyjęciu Komunii
św. w dobrej intencji, następnie wyciąga z ust hostię i dla pobożności zachowuje ją w książeczce do nabożeństwa, chociaż z pewnością
popełnia grzech ciężki, takie działanie jest bowiem wyraźnie zabronione przez prawo17. Z pewnością nie popełnia również przestępstwa
świecki, który zabiera postacie konsekrowane, aby nie uległy spaleniu w pożarze, albo, aby nie uległy profanacji. Brakuje tutaj tego celu
świętokradczego, a wręcz przeciwnie, jest to czyn godny pochwały.
Tym bardziej brakuje jakiegokolwiek czynu świętokradczego, gdy dokonuje tego wszystkiego kapłan, diakon lub jakaś inna osoba upoważniona do udzielania Komunii. Jeżeli chodzi o kapłanów i diakonów, to
czynności wyżej wymienione są ich obowiązkiem18.
Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne, część szczególna, Warszawa 2003,
s. 50.
15
Por. D. Cito, Delicta graviora contro la fede e sacramenti, w: Questioni attuali di
diritto penale canonico, Studi Giuridici XCVI Città del Vaticano 2012, s. 40.
16 A. Calabrese, Diritto penale canonico, Città del Vaticano 1996, s. 272-273.
17
KPK/1983, kan. 935.
18
Por. R. Botta, La norma penale nel diritto della Chiesa, Bologna 2001, s. 178-179.
14
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W tym, co się odnosi do przechowywania postaci konsekrowanych
należy przypomnieć, że Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Instrukcją z 25 marca 2004 roku przypomniała o nakazie
przechowywania Najświętszego Sakramentu w tabernakulum, z zachowaniem wszystkich przepisów ksiąg liturgicznych i norm prawa,
ze względu na konieczność uniknięcia niebezpieczeństwa profanacji.
W związku z tym zabrania się przechowywania Najświętszego Sakramentu w miejscu zagrożonym profanacją19. Możemy powiedzieć, że
przechowuje postacie konsekrowane w miejscu zagrożonym profanacją ten, kto je zachowuje przy sobie, na przykład w kieszeni, w torebce lub w domu, lub też w innym miejscu. Należy jednak zaznaczyć,
że do zaistnienia omawianej formy przestępstwa konieczne jest, aby
przechowywanie postaci konsekrowanych było dokonywane w celach
świętokradczych. Normy De delictis resevatis także i w tym przypadku wyraźnie wymagają, aby owa retentio była dokonywana in sacrilegum finem. Nie każde więc przechowywanie postaci konsekrowanych
poza miejscem do tego przeznaczonym będzie stanowiło przestępstwo
profanacji postaci konsekrowanych. Kapłan, który, na przykład, nosi
ze sobą bursę z postaciami konsekrowanymi, również wtedy, kiedy
idzie ulicą lub znajduje się w autobusie albo po prostu w podróży, aby
być zawsze gotowym do udzielenia Wiatyku w razie konieczności,
z pewnością nie przetrzymuje postaci konsekrowanych w celach świętokradczych, a zatem nie popełnia przestępstwa, chociaż coś takiego
w przypadkach duszpasterskich, które nie są pilne, jest zabronione
przez KPK/1983 w kan. 935. Podobnie nie popełnia przestępstwa osoba, która przechowuje postacie konsekrowane w swoim mieszkaniu
kierując się źle pojętą pobożnością20.
Przestępstwo przechowywania postaci konsekrowanych wiąże się
ściśle z omówionym powyżej przestępstwem zabrania tychże postaci.
Otóż sprawcą przestępstwa zaboru i przechowywania postaci konseKongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja, O zachowaniu i unikaniu pewnych rzeczy dotyczących Najświętszej Eucharystii, nn. 130-131,
Kraków 2004, s. 71-72.
20
Por. A. Calabrese, Diritto penale..., s. 273.
19
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krowanych może być jedna i ta sama osoba, np. ten, kto zabrał postacie konsekrowane, na przykład przyjmując Komunię św., ale jej
nie spożywając i przechuje ją in sacrilegum finem. W tym miejscu
pojawia się pytanie, czy osoba, która zabrała postacie konsekrowane
i jednocześnie je przetrzymuje w celu świętokradczym popełnia dwa
przestępstwa, czy też tylko jedno. Prawdopodobnie ten, kto zabiera
i przechowuje postacie konsekrowane popełnia jedno przestępstwo,
ponieważ te dwie czynności mogą być uważane za jedną, w zabieraniu
Eucharystii mieści się bowiem jej przetrzymywanie, chociaż przechowywanie może oczywiście trwać dłuższy okres czasu. Jak zauważa
J. Syryjczyk, intencją prawodawcy jest tutaj podkreślenie karalności
różnych podmiotów przestępstwa, bo faktycznie kto inny może dokonać zabrania postaci konsekrowanych, a kto inny je przetrzymywać21.
W praktyce można przyjąć, że w przypadku zabierania i przechowywania postaci konsekrowanych przez jedną i tę samą osobę, należy
mówić raczej o jednym przestępstwie, chociaż o większym ciężarze22.
Ostatnia z form profanacji postaci konsekrowanych to porzucanie
tychże postaci. Porzucanie (łac. abiectio od abicere - porzucać), o którym mowa, powinno być rozumiane w bardzo szerokim znaczeniu.
Zgodnie bowiem z intencją Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów
Ustaw używane tutaj słowo abicit oznacza „quamlibet actionem Sacras
Species voluntarie et graviter despicientem”, a więc jakiekolwiek dobrowolne i dokonane z wielką pogardą działanie wobec postaci konsekrowanych23. Przez porzucanie postaci konsekrowanych należy zatem
rozumieć ich rzucanie lub rozrzucanie po ziemi, do ognia, na wysypisko śmieci, do latryny lub do innego miejsca brudnego z powodu pogardy, braku szacunku, ze złośliwości, z powodu nienawiści do Boga
oraz z jakiegokolwiek innego powodu. Porzucaniem będzie także depJ. Syryjczyk, Profanacja Eucharystii według karnego ustawodawstwa kanonicznego i polskiego prawa karnego, Prawo Kanoniczne 29 (1986) nr 3-4, s. 197-198.
22
Por. A. Calabrese, Diritto penale..., s. 274; B. F. Pighin, Diritto penale canonico,
Venezia 2008, s. 335-336; J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne..., s. 50-51; G. Urru,
Punire per salvare. Il sistema penale nella chiesa, Roma 2002, s. 198.
23
Por. Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, Responsio ad propositum dubium, 4 iunii 1999, Communicationes 31/1 (1999), s. 38.
21
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tanie tychże postaci, wypluwanie z ust po otrzymaniu Komunii św. lub
opluwanie, albo też rzucanie na nie nawozu lub zanieczyszczeń, strzelanie do nich24. Ponadto w sformułowaniu „quamlibet actionem Sacras
Species voluntarie et graviter despicientem”, należałoby uwzględniać
także i te sytuacje, kiedy Najświętszy Sakrament wystawiony do adoracji będzie przedmiotem obelg oraz zniewagi25. Jest oczywiste, że we
wszystkich powyższych działaniach należy domniemywać złośliwość
i świętokradztwo. Nie popełnia natomiast przestępstwa złodziej puszki, w której przechowywane są postacie konsekrowane, który składa
najpierw hostie konsekrowane na ołtarzu lub wewnątrz tabernakulum,
a więc w miejscach, które są konsekrowane i właściwe, jeżeli chodzi
o deponowanie postaci konsekrowanych. Popełni jednak przestępstwo
profanacji złodziej, który kradnąc wartościowy kielich, rozlewa po ziemi lub w innym miejscu nieodpowiednim wino konsekrowane. Nie
popełnia natomiast przestępstwa, jeżeli przelewa wino konsekrowane
do innego pojemnika, na przykład do szklanki i kładzie ją na ołtarzu26.
Podsumowując należy zaznaczyć, że o przestępstwie profanacji postaci konsekrowanych będzie można mówić dopiero wtedy, kiedy podjęte czynności, czy to zabierania, czy przechowywania, czy też porzucania, będą dotyczyć postaci konsekrowanych, bo tylko w nich wiara
katolicka dostrzega rzeczywistą, prawdziwą i substancjalną obecność

Wymienione działania, w myśl ścisłej interpretacji słowa porzucać, nie mogły
być do roku 1999 podciągane pod pojęcie przestępstwa profanacji Najświętszego Sakramentu, a jedynie mogły zostać kwalifikowane jako przestępstwa profanacji w myśl
kan. 1376 KPK/1983, por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne..., s. 49.
25
Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, Tutela della Sanctissima Eucaristia, Communicationes 31/1 (1999), s. 40. Zob. także D. Cito, Delicta
graviora..., s. 40.
26
Przypadek rozlania wina konsekrowanego jest raczej przypadkiem hipotetycznym, ponieważ wino konsekrowane jest spożywane podczas Ofiary Eucharystycznej,
podczas której zostało konsekrowane i dlatego też jest tutaj raczej mało prawdopodobne jakieś wykroczenie. Mogłoby się jednakże wydarzyć, że na przykład jakiś kapłan
koncelebrujący podczas Mszy św., lub jakiś świecki w celebracjach, w których otrzymują kielich z krwią Pańską również świeccy, pijąc krew następnie ją rozpryskuje na
ziemię.
24
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Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa27. Aby stwierdzić, że postacie są konsekrowane wystarczy, że znajdują się w tabernakulum, lub że są adorowane przez wiernych, albo rozdawane im. Kto natomiast dokonuje
profanacji postaci jeszcze nie konsekrowanych wierząc, że są konsekrowane, popełnia grzech, ale nie przestępstwo. Przedmiotem profanacji mogą być jednocześnie obydwie postacie, a więc chleb i wino,
ale należy pamiętać, że z przestępstwem będziemy mieli do czynienia
również i wtedy, kiedy profanacji ulegnie tylko jedna z tych postaci28. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że chociaż tylko w dwóch
pierwszych przypadkach wyraźnie się mówi o celu świętokradczym
takiego działania – in sacrilegum finem, to jednak taka celowość działania musi być obecna także i w trzeciej z form, czyli w porzucaniu.
Tak więc do istotnych znamion omawianego przestępstwa należy zaliczyć cel świętokradczy takiego działania, i to niezależnie od tego, czy
faktycznie dojdzie do sprofanowania postaci konsekrowanych29.
1.2. Usiłowanie czynności liturgicznej Ofiary Eucharystycznej
Drugie z przestępstw przeciwko Najświętszej Eucharystii, jakie zostało zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary w Normach De delictis reservatis z 2010 roku, to usiłowanie czynności liturgicznej Ofiary
Eucharystycznej30. Usiłowanie czynności liturgicznej Ofiary Eucharystycznej jest uznane za przestępstwo w Kodeksie Prawa KanoniczneDo zaistnienia przestępstwa nie jest konieczne, aby taka wiara istniała po stronie
osoby je popełniającej. Wystarczy, aby sprawca wiedział, że ma do czynienia z postaciami konsekrowanymi, albo jeszcze lepiej, aby wiedział, jaka jest wiara Kościoła
w tej materii. Oczywiście niezależnie od tego, czy sprawca jest wierzący, czy też nie,
musi jednak spełniać kryteria podlegania usatwom czysto - kościelnym (kann. 1 i 11),
por. D. Cito, Delicta graviora..., s. 40.
28
Por. tamże, s. 39.
29
Por. A. D‘Auria, L‘imputabilità nel diritto penale canonico, Roma 1997, s. 87-88.
Zob. także: J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne..., s, 51; tenże, Sankcje w Kościele.
Część ogólna, komentarz, Warszawa 2008, s. 115.
30
Art. 3: “§ 1, n. 2º attentatio liturgicae eucharistici Sacrificii actionis, de qua in can.
1378 § 2 n. 1 Codicis Iuris Canonici”, Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de
delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis..., s. 421.
27

[11]

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO SAKRAMENTOM

121

go z 1983 roku31, brakuje natomiast analogicznej normy w Kodeksie
Kanonów Kościołów Wschodnich z 1990 roku32. Normy De gravioribus delictis z 2001 roku omawianą formą przestępstwa ujmowały
łącznie z przestępstwem symulowania czynności liturgicznej Ofiary
Eucharystycznej33. Jedyna zmiana, jaka została wprowadzona przez
nowe normy w materii omawanego przestępstwa, polega na ujęciu
w oddzielne paragrafy przestępstwa usiłowania (o którym w kan. 1378
§ 2, n. 1 KPK/1983) i przestępstwa symulownia (o którym w kan. 1379
KPK/1983 i w kan. 1443 KKKW/1990). W myśl obowiązującego prawa jest działaniem niedozwolonym, i zarazem karalnym sprawowanie czynności liturgicznej Ofiary Eucharystycznej przez osobę do tego
niezdolną. Do zaistnienia przestępstwa w omawianym przypadku konieczne są następujące elementy: po pierwsze - faktyczne wykonanie
czynności liturgicznej Ofiary Eucharystycznej; po drugie – brak wymaganej zdolności ze strony osoby wykonującej powyższą czynność.
Co do pierwszego warunku przestępstwa należy zaznaczyć, że
przedmiotem usiłowania jest czynność liturgiczna Ofiary Eucharystycznej. W sensie ścisłym czynność liturgiczna Ofiary Eucharystycznej oznacza tę część Mszy św., która ma miejsce od prefacji do Ojcze
Nasz34. Mając na uwadze zasadę ścisłej interpretacji ustaw karnych
(kan. 18), do zaistnienia przestępstwa nie należałoby wymagać, aby
została odprawiona cała Msza św., lecz przynajmniej jej część istotna,
to znaczy Modlitwa Eucharystyczna35. Za taką interpretacją przema31

KPK/1983, kann. 1378 § 2; 1379.

Jest tutaj jedynie mowa ogólnie o symulacji sakramentów, por. KKKW/1990,
kan. 1443.
33
Congregatio pro Doctrina Fidei, Epistula..., s. 786. Zob. G. Núñez, La competencia penal..., s. 372-374; D. Borek, Ordynariusz a <Delicta Graviora>..., s. 106110.
34
Zob. Kongregacja Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, Nowe Ogólne
Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Pallottinum, Poznań 1986, n. 28, 72-89, s. 20,
34-40.
35
V. De Paolis – D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto
Canonico, Libro VI, Roma 2000, s. 329. Por. także R. Botta, La norma penale...,
s. 204.
32
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wia również i to, że w Instrukcji o zachowaniu i unikaniu pewnych
rzeczy dotyczących Najświętszej Eucharystii zostało wyraźnie stwierdzone, że odmawianie Modlitwy Eucharystycznej jest zastrzeżone kapłanowi na mocy jego święceń36. W związku z powyższym nie będzie
wystarczające dla powstania przestępstwa, o którym mowa, podjęcie
przez osobę tylko takich czynności Mszy św., jak wdzianie szat liturgicznych, wyjście do ołtarza, zapowiedzenie liturgii mszalnej, czy
też wykonanie innych ceremonii związanych ze Mszą św., jednakże
bez podjęcia czynności liturgicznej Ofiary Eucharystycznej37. Podsumowując, należy stwierdzić, że omawiane przestępstwo będzie miało
miejsce zarówno wtedy, kiedy zostaną w całości wykonane obrzędy
Mszy św., jak i wtedy, kiedy zostaną wykonane przynajmniej gesty
oraz słowa czynności liturgicznej Ofiary Eucharystycznej. Przestępstwo usiłowania czynności liturgicznej Ofiary Eucharystycznej może
mieć bowiem miejsce także w trakcie prawdziwej celebracji, a mianowicie w czasie koncelebry. Przestępstwa dopuszczają się w takim
przypadku współkoncelebrujący, nie będący prawdziwymi kapłanami,
a wykonujący czynność liturgiczną Ofiary Eucharystycznej38.
Co do drugiego warunku, to zgodnie z paragrafem pierwszym kan.
900 KPK/1983, osobą mogącą ważnie sprawować sakrament Eucharystii jest jedynie kapłan ważnie wyświęcony39. Wszyscy inni członkoKongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja, O zachowaniu i unikaniu pewnych rzeczy..., art. 52.
37
J. Syryjczyk, komentując kan. 1378 § 2, n. 1, stwierdza, że usiłuje odprawić Mszę
św. ten kto wykonuje wszystkie czynności liturgii mszalnej, albo tylko niektóre z nich,
np. przywdzianie szat liturgicznych, wyjście do ołtarza, zapowiedzenie liturgii. Jak
zauważa wspomniany autor, istotny byłby tutaj zamiar wprowadzenia w błąd, a bez
znaczenia byłoby natomiast to, czy rzeczywiście były odmówione przepisane modlitwy oraz wypowiedziane słowa konsekracji. Przestępstwo miałoby się dokonać już
w momencie rozpoczęcia odprawiania Mszy św., niezależnie od tego, czy została zakończona czy też nie, por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne..., s. 103-104.
38
Zob. tamże, s. 104.
39
Warto w tym miejscu przypomnieć, że, zgodnie z kan. 1024 KPK/1983, ważnie święcenia kapłańskie może przyjąć jedynie mężczyzna ochrzczony. Absolutną
niezdolność kobiet do przyjęcia święceń kapłańskich potwierdził Papież Jan Paweł
II w Liście Apostolskim Ordinatio sacerdotalis, z 22 maja 1994 roku, gdzie wyraźnie stwierdził, iż Kościół nie posiada takiej władzy, aby kobiety dopuścić do świę36
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wie Kościoła, czy to diakoni przygotowujący się do kapłaństwa, czy
diakoni permanentni, jak również osoby konsekrowane przez profesję
Rad Ewangelicznych, ale nie będące kapłanami, oraz wierni świeccy,
są niezdolni, z prawa boskiego, do sprawowania czynności liturgicznej Ofiary Eucharystycznej. Gdyby zatem osoba nie będąca kapłanem
sprawowała czynność liturgiczną Ofiary Eucharystycznej, mielibyśmy
do czynienia jedynie z usiłowaniem tejże czynności, ponieważ byłaby
dokonana przez osobą niezdolną.
Powodów, dla których ktoś może usiłować czynności liturgicznej
Ofiary Eucharystycznej może być wiele. Może to być wynik pewnych
patologicznych zachowań o charakterze mistycznym, np. sprawuje
Mszę św. ktoś, kto jest przekonany o tym, że jest kapłanem. Mogą to
być również osoby działające na podstawie opinii, według której do
wszystkich ochrzczonych odnosi się polecenie Chrystusa o ustanowieniu i sprawowaniu Eucharystii, albo przykładowo kobiety występujące
przeciw nauce Kościoła w kwestii dopuszczania kobiet do święceń kapłańskich40. Nie będzie natomiast przestępstwem w omawianym znaczeniu wykonywanie czynności liturgicznej Ofiary Eucharystycznej
przez aktora, czy też przez diakona uczącego się odprawiania Mszy
przed przyjęciem święceń.
1.3. Symulowanie czynności liturgicznej Ofiary Eucharystycznej
Trzecie z przestępstw związanych z Najświętszą Eucharystią, jakie
zostało zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary w nowych normach,
to symulowanie czynności liturgicznej Ofiary Eucharystycznej41. Przestępstwo to jest rozważane zarówno w kan. 1379 Kodeksu Prawa
ceń kapłańskich. Jan Paweł II, List Apostolski, Ordinatio Sacerdotalis, 22 maj 1994,
L’Osservatore Romano 8 (1994), s. 7-8. Zob. także Sacra Congregatio pro Doctrina
Fidei, Declaratio, Circa quaestionem admissionis mulierum ad sacerdotium ministeriale Inter insigniores, 15 octobris 1976, AAS 69 (1977), s. 98-116.
40
Por. D. Cito, Delicta graviora..., s. 42.
41
Art. 3: “§ 1, n. 3 simulatio liturgicae eucharistici Sacrificii actionis, de qua in can.
1379 Codicis Iuris Canonici et in can. 1443 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium”, Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis..., s. 421.
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Kanonicznego z 1983 roku42, jak i w kan. 1443 Kodeksu Kanonów
Kościołów Wschodnich z 1990 roku43. Normy De gravioribus delictis
z 2001 roku ujmowały to przestępstwo łącznie z przestępstwem usiłowania liturgicznej czynności Ofiary Eucharystycznej44.
Cytowane powyżej kanony, mówią o symulowaniu jakiegokolwiek
sakramentu: chrztu45; bierzmowania46; eucharystii; pokuty; namaszczenia chorych47; kapłaństwa; małżeństwa48. Oczywiście wyłączone
są tutaj pozostałe akty kultu, takie jak poświęcenia czy błogosławieństwa49. Należy jednak zaznaczyć, że do katalogu przestępstw zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary została włączona jedynie symulacja czynności liturgicznej Ofiary Eucharystyczne oraz, o czym będzie
42
KPK/1983, kan. 1379. Należy także zaznaczyć, że powyższe przestępstwo pociąga za sobą również nieprawidłowość do przyjęcia święceń, od której może dyspensować Ordynariusz (KPK/1983, kann. 1041 n. 6, 1047 § 4).
43

KKKW/1990, kan. 1443.

Por. Congregatio pro Doctrina Fidei, Epistula..., s. 786. Zob. G. Núñez, La competencia penal..., s.. 372-374; D. Borek, Ordynariusz a <Delicta Graviora>..., s. 106110.
45
Symulowanie w przypadku sprawowania sakramentu chrztu może mieć miejsce,
albo w sytuacji wykluczenia woli czynienia tego co czyni Kościół (kan. 861 § 2), albo
w przypadku użycia płynów innych aniżeli woda (kan. 849), por. B.F. Pighin, Diritto
penale…, s. 396.
46
Symulowanie sakramentu bierzmowania, może mieć miejsce w przypadku świadomego udzielenia bierzmowania przez osobę pozbawioną ipso iure upoważnienia lub
specjalnego udzielenia, por. tamże, s. 396.
47
Symulowanie sakramentu namaszczenia chorych może wystąpić w przypadku
udzielenia sakramentu bez należytej intencji, albo przez diakona lub osobę świecką,
por. tamże, s. 396.
48
Symulowanie sakramentu małżeństwa może polegać na symulowaniu zgody małżeńskiej przez jednego lub obydwu nupturientów. Można sobie jednak zadać pytanie,
czy rzeczywiście osoba, która pozytywnym aktem woli symuluje zgodę małżeńską,
popełnia przestępstwo o którym w kan. 1379. Wydaje
���������������������������������
się bowiem mało prowadopodobne, aby takie działanie symulacyjne spełniało wymogi winy umyślnej koniecznej
do zaistnienia przestępstwa, por. P. Barbero, Tutela della comunione ecclesiale e sanzioni canoniche, Lugano 2011, s. 154; B. F. Pighin, Diritto penale…, s. 397. Ponadto
trudno przypisać sprastwo tego przestępswta kapłanowi asystującemu przy zawieraniu
małżeństwa symulownego, por. A.G. Urru, Punire per salvare..., s. 226.
49
Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne..., s. 107.
44
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mowa później, symulacja absolucji sakramentalnej i święceń kapłańskich. Do zaistnienia przestępstwa w omawianym obecnie przypadku
konieczne są następujące elementy: po pierwsze - faktyczne wykonanie czynności liturgicznej Ofiary Eucharystycznej; po drugie – brak
wymaganej intencji po stronie osoby dokonującej takiej czynności.
Co do pierwszego warunku przestępstwa należy zaznaczyć, że ma
zastosowanie to, co zostało powiedziane powyżej odnośnie usiłowania
czynności liturgicznej Ofiary Eucharystycznej. Natomiast w odniesieniu do drugiego z warunków, należy stwierdzić, że czynność symulacji
w ścisłym tego słowa znaczeniu ma miejsce wtedy, kiedy zostały podjęte wszystkie czynności zewnętrzne, które wymagane są na przykład
do ważności jakiegoś sakramentu, ale ten pozostaje nieważny ponieważ osoba, pomimo posiadania wymaganej zdolności50, nie ma jednak koniecznej intencji, to znaczy wewnętrznym aktem woli wyklucza
udzielenie sakramentu51. Dla zaistnienia symulacji w znaczeniu ścisłym
jest zatem wymagane, aby czynność została wykonana w całości, ze
wszystkimi swoimi istotnymi elementami, ale bez należytej dla danej
czynności intencji. To właśnie brak wymaganej intencji jest istotnym
elementem symulacji, powodującym nieważność wykonywanej czynności52. W przypadku sakramentów ten zamiar, intencja, są wymogiem
prawa boskiego. Sprawujący sakrament musi mieć intencję czynienia tego, co czyni Kościół. Brak takiej intencji powoduje nieważność
sakramentów, które nie mogą zostać uzdrowione nawet z upływem
czasu53. W przypadku przestępstwa symulacji czynności liturgicznej
Ofiary Eucharystycznej będziemy mieli do czynienia z kapłanem, wy50
Będzie tutaj mowa o tych, którzy są szafarzami danego sakramentu, a zatem
o diakonach (np. w przypadku sakramentu chrztu), prezbiterach (np. w przypadku
sakramentu namaszczenia chorych, czy Eucharystii), biskupach (np. w przypadku
sakramentu kapłaństwa, czy Eucharystii), a także świeckich (np. w przypadku sakramentu małżeństwa), por. A. Calabrese, Diritto penale..., s. 305.
51
Por. V. De Paolis – D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa..., s. 333. Zob. także D.
Cito, Delicta graviora..., s. 42.
52
L. Chiappetta, Prontuario di Diritto Canonico e Concordatario, 1994, s. 1145.
53
W myśl zasady prawnej podanej przez prawnika rzymskiego Paulusa: Quod initio
vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere (D. 50, 17, 29). Por. V. De Paolis
– D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa..., s. 332.
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konującym wprawdzie czynność liturgiczną Ofiary Eucharystycznej,
ale nie mającym odpowiedniej intencji - zamiaru ważnego sprawowania sakramentu Eucharystii54. Wówczas kapłan z pełną świadomością
i wolnością wprowadza w błąd wiernych, że rzeczywiście sprawuje
autentyczną Ofiarę Eucharystyczną55. Symulowanie sakramentu Eucharystii może być dokonane także poprzez, świadome i dobrowolne,
użycie przez kapłana materii niewłaściwej dla tego sakramentu, np.
płynów innych aniżeli wino56. Oprócz symulacji w znaczeniu ścisłym,
w doktrynie mówi się także o symulacji w ujęciu tradycyjnym. Przez
symulację w ujęciu tradycyjnym rozumie się także i te sytuacje, kiedy
podmiot popełniający przestępstwo nie posiada wymaganej zdolności,
a jednak w sposób zamierzony dokonuje wszystkich czynności, jakie
składają się na dany znak sakramentalny, wzbudzając w adresatach
przekonanie o ważności sakramentu57. Należy jednak zaznaczyć, że
symulacja czynności liturgicznej Ofiary Eucharystycznej nie jest tym
samym co usiłowanie tejże czynności. Usiłuje czynności liturgicznej
Ofiary Eucharystycznej, ten kto nie mając wymaganej zdolności uzurpuje sobie taką zdolność z pobudek, o których była mowa wcześniej.
Natomiast symuluje czynność liturgiczną Ofiary Eucharystycznej,
w omawianym ujęciu tradycyjnym, osoba nie posiadająca wprawdzie
wymaganej zdolności, ale też nie uzurpująca sobie do tego pretensji.
A. Calabrese zwraca tutaj uwagę na fakt, iż sprawowanie czynności liturgicznych
Ofiary Eucharystycznej przez kapłana podlegającego suspensie lub ekskomunikowanego albo też takiego, który utracił wiarę, nie jest symulacją, jest ważne, chociaż niegodziwe, por. A. Calabrese, Diritto penale..., s. 301.
55
Por. D. Cito, Delicta graviora..., s. 42.
56
Por. D.G. Astigueta, Ultime modifiche al motu proprio delicta graviora, w: Il
quindicesimo anniversario dell’istituto di diritto canonico “Ad instar facultatis”
dell’Università Cattolica Pázmány Péter, red. Sz. Anzelm Szuromi, Budapeszt 2011,
s. 74. B.F. Pighin, komentując kan. 1379, uważa ponadto, że przestępstwo symulowania czynności liturgicznej Ofiary Eucharystycznej miałoby miejsce także w przypadku
świadomego udzielania komunii św. komunikantami nie konsekrowanymi, B.F. Pighin, Diritto penale…, s. 396-397. Należy jednak podkreślić, że spośród różnych możliwych form symulacji sakramentu Eucharystii zawartych w dyspozycji kan. 1379,
Kongregacji Nauki Wiary zostało zarezerwowane tylko jedno działanie polegające na
wykonaniu czynności liturgicznej Ofiary Eucharystycznej.
57
Por. V. De Paolis – D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa..., s. 333.
54
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Wprowadza innych w błąd z pobudek materialnych lub innych. Będzie
tutaj mowa o osobach, które przykładowo w celach zbiórki pieniędzy,
czy też z innych pobudek udają kapłanów i dla uwiarygodnienia swojej pozycji sprawują liturgię Eucharystyczną58. Symulacja czynności
liturgicznej Ofiary Eucharystycznej, jak się wydaje może być zatem
rozumiana zarówno w znaczeniu ścisłym jak i w ujęciu tradycyjnym59.
W związku z powyższym, gdyby czynności liturgicznej Ofiary Eucharystycznej dokonała osoba nie będąca kapłanem to, w zależności
od motywów jej działania, mielibyśmy do czynienia albo z przestępstwem usiłowania tejże czynności, albo właśnie z jej symulacją w szerokim znaczeniu.
1.4. Koncelebrowanie Ofiary Eucharystycznej z szafarzami wspólnot
kościelnych, które nie posiadają sukcesji apostolskiej oraz nie uznają
sakramentalności święceń kapłańskich
Czwarte z przestępstw skierowanych przeciwko Najświętszej Eucharystii, należące do kategorii delicta reservata, to koncelebracja Eucharystii z szafarzami wspólnot kościelnych, które nie posiadają sukcesji apostolskiej oraz nie uznają sakramentalności święceń kapłańskich60. Przestępstwo to brane jest pod uwagę, w ramach tzw. vetita
communicatio in sacris, zarówno w Kodeksie Prawa Kanonicznego
z 1983 roku61, jak i w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich

Por. tamże, s. 330.
Por. A.G. Urru, Punire per salvare..., s. 225; D.G. Astigueta, Ultime modifiche al
motu proprio..., s. 74.
60
Art. 3: „§ 1, n. 4 vetita in can. 908 Codicis Iuris Canonici et in can. 702 Codicis
Canonum Ecclesiarum Orientalium eucharistici Sacrificii concelebratio, de qua in can.
1365 Codicis Iuris Canonici et in can. 1440 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium, una cum ministris communitatum ecclesialium, qui successionem apostolicam
non habent nec agnoscunt ordinationis sacerdotalis sacramentalem dignitatem“, Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei
reservatis..., s. 422.
61
KPK/1983, kann. 1365, 908. Zob. także KPK/1983, kann. 844, 205.
58
59
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z 1990 roku62. Normy De gravioribus delictis z 2001 roku zawierały
tutaj podobną dyspozycję63.
Omawiane przestępstwo wiąże się z tzw. communcatio in sacris,
czyli z uczestnictwem w kulcie liturgicznym lub w sakramentach innego Kościoła bądź wspólnoty chrześcijańskiej64. W Kodeksie Prawa
Kanonicznego z 1917 roku czynna communicatio in sacris była przedmiotem całkowitego zakazu65. Aktualny Kodeks Prawa Kanonicznego jest w tym względzie mniej rygorystyczny, albowiem w pewnych
okolicznościach dopuszcza czynną communicatio in sacris66. Takie
nastawienie obecnego Kodeksu jest w zgodzie z ekumeniczną linią
Soboru Watykańskiego II, który w niektórych przypadkach zaleca
communicatio in sacris67, oczywiście winna ona przebiegać z zachowaniem przepisów kościelnych68. Niemniej jednak należy zauważyć,
iż pomimo tej otwartości, communicatio in sacris jest z zasady zakazana. Aktualny Kodeks Prawa Kanonicznego przypomina o tym z jednej
strony, w fundamentalnej zasadzie wyrażonej w kan. 844 § 1, według
której katoliccy szafarze udzielają godziwie sakramentów tylko wiernym katolikom, którzy też godziwie przyjmują je tylko od szafarzy
katolickich, z drugiej natomiast strony w przepisie zawartym w kan.
1365 przewidującym obowiązek ukarania sprawiedliwą karą winnego
zakazanego uczestnictwa w rzeczach świętych.
KKKW/1990, kann. 1440, 702.
Por. Congregatio pro Doctrina Fidei, Epistula..., s. 786. Zob. G. Núñez, La competencia penal..., s. 374-375; D. Borek, Ordynariusz a <Delicta Graviora>..., s. 110113.
64
Communicatio in sacris należy odróżnić od communicatio in spiritualibus, które
oznacza całokształt wzajemnych kontaktów duchowych między katolikami i innymi
chrześcijanami, a zatem uczestnictwo w modlitwach, rzeczach i miejscach świętych,
oraz od communicatio in profanis, które natomiast oznacza współudział w rzeczach
doczesnych, por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. IV,
Olsztyn 1990, s. 126.
65
Por. KPK/1917, kan. 1258. Zob. także. M. Bajcar, Delitti contro la religione e
l’unità della Chiesa con particolare riferimento alla „Communicatio in sacris”, confronto tra il CIC 1983 e il CCEO 1990, Roma 1998, s. 71-74.
66
Por. KPK/1983, kan. 844.
67
Sobór Watykański II, Dekret o ekumeniźmie, Unitatis Redintegratio, n. 8.
68
Por. V. De Paolis - D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa..., s. 301-302.
62
63
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Vetita communicatio in sacris, a więc zakazane uczestnictwo w rzeczach świętych może przybrać różne formy i może się wiązać z: udzielaniem sakramentów osobom, które nie przyjęły jeszcze sakramentu
chrztu (KPK/1983, kan. 842 § 1); wiernym Kościoła katolickiego,
który przyjmowałby sakramenty pokuty, Eucharystii i namaszczenia
chorych od szafarzy niekatolickich Kościoła, w którym wprawdzie są
ważne wspomniane sakramenty, ale gdyby nie były spełnione warunki
stawiane przez KPK/1983 w kan. 844 § 2; szafarzem katolickim, który udzielałby wyżej wspomnianych sakramentów wiernym Kościołów
wschodnich niekatolickich, gdyby oni sami o to nie prosili i nie byli
odpowiednio dysponowani (KPK/1983, kan. 844 § 3); szafarzem katolickim, który udzielałby wyżej wspomnianych sakramentów pozostałym chrześcijanom nie mającym pełnej wspólnoty z kościołem katolickim, gdyby nie były spełnione wymagane warunki (KPK/1983, kan.
844 § 4); dopuszczeniem niekatolika do pełnienia zadania chrzestnego
(KPK/1983, kan. 874); zakazem koncelebrowania Eucharystii z kapłanami lub szafarzami niekatolickimi (KPK/1983, kan. 908); zakazem
sprawowania Eucharystii w świątyni jakiegoś Kościoła lub wspólnoty kościelnej niekatolickiej, bez wyraźnej zgody ordynariusza miejsca (KPK/1983, kan. 933); pogrzebem kościelnym niekatolików bez
spełnienia warunków o których mowa w KPK/1983, kan. 1183 § 3.
Aktualny Kodeks Prawa Kanonicznego przewiduje zatem cały szereg
sytuacji, kiedy communicatio in sacris jest zakazana, ewentualne naruszenia tych zakazach będą skutkować popełnieniem przestępstwa,
o którym w kan. 1365.
Należy jednak zaznaczyć, że spośród wyżej wymienionych możliwych naruszeń w zakresie vetita communicatio in sacris, Kongregacji
Nauki Wiary zostały zarezerwowane wyłącznie te, które są związane ze sprawowaniem sakramentu Eucharystii w myśl KPK/1983 kan.
908 oraz w KKKW/1990 kan. 702, ale i tutaj z pewnym ograniczeniem. Otóż w kan. 908 ustawodawca zabrania katolickim kapłanom
koncelebrowania Eucharystii z kapłanami lub szafarzami kościołów
lub wspólnot kościelnych nie mających pełnej wspólnoty z Kościołem
katolickim. Podobnie stawia sprawę ustawodawca w Kodeksie dla Ko-
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ściołów Wschodnich w kan. 702. W myśl cytowanych kanonów przestępstwo polega tutaj na koncelebrowaniu Eucharystii przez kapłana
katolickiego z kapłanem czy szafarzem jakiegokolwiek Kościoła czy
wspólnoty kościelnej nie posiadających pełnej wspólnoty z Kościołem
Katolickim. Ustawodawca wymaga zatem od współkoncelebransów
pełnej wspólnoty kościelnej, w myśl kan. 205 KPK/1983, w przeciwnym razie kapłan katolicki popełnia przestępstwo i powinien być
ukarany w myśl kan. 1365 KPK/1983. Gdyby zatem zaistniała taka
sytuacja, Ordynariusz powinien podjąć przewidziane kroki. Kongregacji Nauki Wiary zostały zarezerwowane jedynie takie sytuacje, kiedy
kapłan katolicki koncelebruje Eucharystię z szafarzami jedynie tych
wspólnot kościelnych, które nie posiadają sukcesji apostolskiej oraz
nie uznają sakramentalności święceń kapłańskich. W tej perspektywie
będzie przestępstwem, w myśl kann. 908 i 1365 KPK/1983, koncelebra
Eucharystii szafarza katolickiego z szafarzem prawosławnym, takie
przestępstwo jednak nie jest zarezerwowane Kongregacji69. W takim
przypadku Ordynariusz winien sam podjąć kroki zmierzające do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawcę takiego przestępstwa.
1.5. Konsekracja, in sacrilegum finem, jednej postaci lub obydwu
w czasie Eucharystycznej celebracji lub też poza nią
Piąte, i ostatnie przestępstwo z grupy przestępstw dotyczących Najświętszej Eucharystii i zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary, to
konsekracja in sacrilegum finem jednej postaci lub obydwu w czasie
Eucharystycznej celebracji lub też poza nią70. Źródłem bezpośrednim
takiego przepisu jest kan. 927 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983
roku71, który z kolei prawie dosłownie przejął to, co w tej materii
Por. D. Cito, Delicta graviora..., s. 43. Zob. także V. De Paolis, Norme de gravioribus delictis..., s. 302-303.
70
Art. 3: ”§ 2 Congregationi pro Doctrina Fidei reservatur quoque delictum quod
consistit in consecratione in sacrilegum finem unius materiae vel utriusque in eucharistica celebratione, aut extra eam”, Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis..., s. 422.
69

71
Kanon 927 KPK/1983 jest wyrazem doktryny ogólnie przyjętej w tej materii, por. V. De Paolis, Norme de gravioribus delictis..., s. 303. Wprawdzie
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przewidywał kan. 817 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku72.
Nie znajdujemy natomiast podobnego przepisu w Kodeksie Kanonów
Kościołów Wschodnich z 1990 roku. Należy ponadto zaznaczyć, że
ani KPK/1983, ani KKKW/1990 nie posiadał omawianego naruszenia w katalogu poszczególnych przestępstw. Normy z 2001 roku przewidywały omawianą formę przestępstwa, ale ujmowały ją nieco inaczej73. We wspomnianych Normach była mowa o konsekracji w celach
świętokradczych, jednej postaci bez drugiej w czasie celebracji Eucharystycznej, oraz o konsekracji obydwu postaci, ale poza celebracją
Eucharystyczną.
Omawiane przestępstwo, jak to wynika z Norm De delictis reservatis z 2010 roku, może przybrać dwie formy: po pierwsze - może
polegać na dokonaniu konsekracji in sacrilegum finem jednej postaci
lub obydwu w czasie Eucharystycznej celebracji; po drugie - może
polegać na dokonaniu konsekracji jednej postaci lub obydwu, zawsze
in sacrilegum finem, ale poza sprawowaniem Eucharystii.
obowiązujący Kodeks Prawa Kanonicznego nie przewiduje wprost kary za
zachowanie niezgodne z tym, co się przewiduje w kan. 927, niemniej jednak
w celu wymierzenia kary możemy się tutaj odwołać do kan. 1384 wspomnianego Kodeksu. Otóż w kanonie tym czytamy: „Kto oprócz wypadków, o których w kan. 1378-1383, niezgodnie z prawem sprawuje zadanie kapłańskie
lub inną świętą posługę, może być ukarany sprawiedliwą karą”. Poprzez ten
ogólny przepis Kościół zmierza do ukarania każdego niezgodnego z prawem
wykonywania zadań kapłańskich lub posług świętych, które nie zostały wzięte pod uwagę w kann. 1378-1383. Bez wątpienia konsekracja in sacrilegum
finem jednej postaci lub obydwu w czasie Eucharystycznej celebracji lub też
poza nią może być zakwalifikowana do przestępstw, które podlegają karze
zgodnie z kan. 1384. Kara, jaką się tutaj przewiduje, to kara ferendae sententiae, fakultatywna i nie określona, a zatem pozostawiona roztropnemu uznaniu Ordynariusza albo też sędziego, por. A.G. Urru, Punire per salvare...,
s. 232.
KPK/1917, kan. 817.
Por. Congregatio pro Doctrina Fidei, Epistula..., s. 786. Zob. G. Núñez, La competencia penal..., s. 375-376; D. Borek, Ordynariusz a <Delicta Graviora>..., s. 113116.
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W związku z pierwszą formą przestępstwa należy stwierdzić, że
podczas sprawowania Mszy świętej powinno się dokonać konsekracji obydwu postaci, to jest chleba i wina. Wynika to z samego prawa
Boskiego, ponieważ Chrystus podczas ostatniej wieczerzy ofiarował
Bogu Ojcu Ciało i Krew swoją pod postaciami chleba i wina, tak też
polecił czynić swoim Apostołom i ich następcom mówiąc: „To czyńcie
na moją pamiątkę” (Łk 22, 9). Chrystus polecił zatem składać Jego
Ofiarę pod dwiema postaciami, dlatego też kapłani nie mogą dokonywać konsekracji jednej tylko postaci, czy to podczas Mszy św., czy też
poza nią74. Nie będzie jednak przestępstwem dokonanie konsekracji
tylko jednej postaci podczas Mszy św. w sytuacji, gdy kapłan zauważy
dopiero po konsekracji lub nawet w czasie Komunii św., że w kielichu
ma nie wino, ale samą wodę. W takiej sytuacji, zgodnie z zaleceniem,
jakie znajdujemy we wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego, kapłan
powinien usunąć wodę do jakiegoś naczynia, a następnie wlać do kielicha wino z wodą i dokonać konsekracji, wypowiadając słowa dotyczące konsekracji kielicha, nie ma natomiast obowiązku powtórnego
konsekrowanie chleba75. W myśl kan. 927 niedopuszczalna jest zatem,
oczywiście oprócz sytuacji powyżej opisanej, konsekracja tylko jednej
postaci czy to wina, czy chleba. Zakaz ten nie ulega zawieszeniu nawet
w sytuacji ostatecznej konieczności. Ponadto, zgodnie z nowymi dyspozycjami, przestępstwem będzie także konsekracja obydwu postaci
podczas Mszy św. ale w celu świętokradczym.
Podobnie jak wyżej, nie godzi się, nawet w sytuacji ostatecznej konieczności, dokonywać konsekracji jednej albo obydwu postaci poza
sprawowaniem Eucharystii. Powyższy zakaz wynika z faktu, że Ostatnia Wieczerza była doroczną wieczerzą paschalną obchodzoną według
pewnego rytuału. Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy przemienił
chleb i wino w swoje Ciało i Krew w pewnym kontekście, i dlatego dzisiaj Kościół pragnie, aby konsekracja dokonywała się jedynie
M. Pastuszko, Obrzędy i ceremonie sprawowania Eucharystii (kanony 923-930),
Prawo Kanoniczne 36 (1993) nr 1-2, s. 101.
75
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Nowe Ogólne Wprowadzenie do Mszału..., n. 324, s. 91.
74
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w czasie obrzędów Mszy świętej76. Msza św. posiada i dzisiaj ściśle
określoną strukturę, na którą oczywiście składają się dwie zasadnicze
części, mianowicie liturgia słowa i liturgia eucharystyczna, które są tak
ściśle ze sobą złączone, że stanowią jeden akt kultu. Oprócz tego niektóre obrzędy rozpoczynają i kończą celebrację77. Kanon 927 aktualnego Kodeksu traktuje liturgię Eucharystyczną w sposób całościowy, a to
oznacza, że nie można swobodnie w niej przebierać pomijając niektóre
jej części. Niedopuszczalna jest zatem konsekracja postaci Eucharystycznych, jednej lub obydwu, poza liturgią Mszy św.
Mając na uwadze powyższe spostrzeżenia należy stwierdzić, że
w każdym z obydwu przewidzianych w nowych normach przypadków,
mamy do czynienia z bardzo poważnym zakazem, który nie dopuszcza
wyjątków, nawet w sytuacjach ostatecznej konieczności. Jakiekolwiek
wykroczenie będzie tutaj zawsze niegodziwe (nefas est). Należy jednak zaznaczyć, że przestępstwem zarezerwowanym Kongregacji będą
tylko te wykroczenia, które zostaną popełnione in sacrilegum finem,
czyli z wyraźnym zamiarem świętokradczym78. Cel świętokradczy
może się wyrażać w tych samych motywach i działaniach, o których
była mowa w przypadku przestępstwa profanacji postaci konsekrowanych. Konsekracja in sacrilegum finem jednej lub obydwu postaci
w czasie Mszy św., czy też poza nią może być dokonywana po to,
aby przeznaczyć postacie konsekrowane do aktów bezwstydnych
i bezbożnych, do celebracji czarnych mszy, rytów satanistycznych lub
masońskich, magii, wróżbiarstwa lub innego rodzaju zabobonów79.
Na uwagę zasługuje ponadto fakt, że autorem tego przestępstwa może
być tylko kapłan ważnie wyświęcony80. Należy przyjąć, że będzie on
winny omawianego przestępstwa, zarówno wtedy, kiedy sam dokona

M. Pastuszko, Obrzędy i ceremonie sprawowania Eucharystii..., nr 1-2, s. 102.
Por. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Nowe Ogólne
Wprowadzenie do Mszału..., n. 28, s. 20.
78
B.E. Ferme, Graviora delicta: the apostolic letter M.P. sacramentorum sanctitatis
tutela, w: Il processo penale canonico, red. Z. Suchecki, Roma 2003, s. 377.
79
A. Calabrese, Diritto penale..., s. 272-273.
80
Por. przestępstwo usiłowania czynności liturgicznej ofiary Eucharystycznej.
76
77
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konsekracji i profanacji postaci konsekrowanych81, jak i wtedy, kiedy
będzie on jedynie świadomym autorem konsekracji postaci, które później będą sprofanowane przez kogoś innego.
Zgodnie z aktualnym sformułowaniem nie ma znaczenia czy będzie konsekrowana tylko jedna czy obydwie postaci, w czasie celebracji Eucharystycznej czy też poza nią, istotny jest natomiast charakter
świętokradczy takiej konsekracji82. Aktualne sformułowanie wydaje
się być bardziej precyzyjne, co pozwala uniknąć ewentualnych trudności interpretacyjnych, jakie można było napotkać w odniesieniu do
poprzedniej wersji83.
2. Przestępstwa przeciwko świętości sakramentu pokuty
Po Najświętszej Eucharystii, przedmiotem szczególnej troski ze
strony Kościoła jest sakrament pokuty. Sakrament pokuty jest i powinien pozostać zawsze szczególnym miejscem pojednania z Bogiem
i z Kościołem, a nie miejscem zgorszenia i grzechu, dlatego też Kościół zabiega o to, aby sakrament ten był sprawowany we właściwy
i godziwy sposób. W Normach De delictis reservatis z 2010 roku Kongregacji Nauki Wiary zostało zarezerwowanych następujących sześć
przestępstw przeciwko świętości sakramentu pokuty: rozgrzeszenie
wspólnika w grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu;
usiłowanie rozgrzeszenia sakramentalnego lub zakazane słuchanie
spowiedzi; symulowanie rozgrzeszenia sakramentalnego; sollicitatio
ad turpia, jeżeli ma na celu grzech z samym spowiednikiem; bezpośrednia i pośrednia zdrada tajemnicy sakramentalnej; nagrywanie
przy pomocy jakiegokolwiek instrumentu technicznego, lub rozpowszechnianie za pomocą środków społecznego przekazu dokonane ze
złośliwością tego, co jest mówione przez spowiednika lub penitenta
Jak się wydaje będzie tutaj miał miejsce realny zbieg przestępstw, o którym
w kan. 1346. Zob. J. Syryjczyk, Sankcje w Kościele…, s. 273-276.
82
D.G. Astigueta, Ultime modifiche al motu proprio..., s. 75. Por. także D.G. Astigueta, La consagraciòn con fin ascrílego: la intención del ministro, Periodica 98
(2009), s. 33-80.
83
Por. D. Cito, Delicta graviora..., s. 39; 43.
81
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podczas spowiedzi sakramentalnej, prawdziwej lub fałszywej84. Motu
Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela z 2001 roku do kategorii
najcięższych przestępstw zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary
zaliczało jedynie trzy następujące przestępstwa przeciwko świętości
sakramentu pokuty: rozgrzeszenie wspólnika w grzechu przeciwko
szóstemu przykazaniu Dekalogu; sollicitatio ad turpia, jeżeli ma na
celu grzech z samym spowiednikiem; bezpośrednie naruszenie tajemnicy sakramentalnej85. W porównaniu zatem z Normami z 2001 roku,
obecnie w kategorii delicta reservata została zawarta większa liczba
przestępstw przeciwko sakramentowi pokuty. Taka zmiana z jednej
strony wskazuje na wielką troskę, z jaką Kościół dba o zagwarantowanie godziwego sprawowania sakramentu pokuty, ale z drugiej strony,
co może być bardzo niepokojące, wskazuje na zdarzające się stosunkowo często nadużycia w związku ze sprawowaniem tego sakramentu86.
W materii karania za przestępstwa przeciwko świętości sakramentu
pokuty zachowują moc dyspozycje zawarte w kanonach zajmujących
się poszczególnymi przestępstwami. W odniesieniu natomiast do przestępstwa polegającego na nagrywaniu i/lub rozpowszechnianiu tego,
co jest mówione podczas spowiedzi przewidziany jest obowiązkowy
wymiar kar ferendae sententiae w postaci kary nieokreślonej, która
będzie uzależniona od ciężkości przestępstwa, oraz w przypadku duchownego kary określonej dymisji lub depozycji87.

Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de delictis Congregationi pro Doctrina
Fidei reservatis..., s. 422-423.
85
Por. Congregatio pro Doctrina Fidei, Epistula..., s. 786-787. Zob. V. De Paolis,
Norme de gravioribus..., s. 304-308.
86
Por. D. Cito, Delicta graviora..., s. 43-44. Por. także D. Cito, La protezione giuridica del sacramento della Penitenza, w: Quaderni della Mandolla 18, Milano 2010,
s. 269-285.
87
Art. 4: “§ 2 Qui hoc delictum patraverit, pro gravitate criminis puniatur, non
exclusa, si clericus est, dimissione vel depositione”, Congregatio pro Doctrina Fidei,
Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis..., s. 423.
84
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2.1. Rozgrzeszenie wspólnika w grzechu przeciwko
szóstemu przykazaniu Dekalogu
Pierwsze spośród delicta graviora contra sanctitatem sacramenti
Paenitentiae to przestępstwo polegające na rozgrzeszeniu wspólnika
w grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu88. Przestępstwo
to jest przewidziane zarówno w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983
roku89, jak i w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich z 1990
roku90. Normy De gravioribus delictis z 2001 roku zawierały w tej
materii identyczną dyspozycję91. Do zaistnienia omawianego przestępstwa muszą mieć miejsce następując trzy elementy: po pierwsze
– grzech ciężki przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu; po drugie
– relacja współdziałania w powyższym grzechu pomiędzy kapłanem
rozgrzeszającym a rozgrzeszanym; po trzecie – udzielenie rozgrzeszenia od powyższego grzechu, tzn. wypowiedzenie formuły absolucji.
Kanon 977 zakazuje rozgrzeszania wspólnika, pod sankcją nieważności, jedynie w przypadku grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu
Dekalogu. W związku z czym inne grzechy, chociaż by były jak najbardziej poważne, ale nie dotyczące szóstego przykazania Dekalogu,
nie są tutaj brane pod uwagę. Należy zaznaczyć, że nie wchodzi tutaj w grę jakikolwiek grzech w interesującej nas materii, ale jedynie
grzech ciężki. Należałoby więc wykluczyć tutaj te wszystkie przypadki, kiedy przynajmniej jedna ze stron, z różnych powodów, np. stanu
psychicznego, nie popełniła grzechu ciężkiego92. Zgodnie z kan. 1321
88
	���������������������������������������������������������������������������������
Art. 4: “§ 1, n. 1 absolutio complicis in peccato contra sextum Decalogi praeceptum, de qua in can. 1378 § 1 Codicis Iuris Canonici et in can. 1457 Codicis Canonum
Ecclesiarum Orientalium”, Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis..., s. 422.
89
KPK/1983, kann. 1378 § 1, 977.
90
KKKW/1990, kann. 1457, 728 § 1 n. 2.
91
Por. Congregatio pro Doctrina Fidei, Epistula..., s. 786. Zob. G. Núñez, La competencia penal..., s. 377-378; D. Borek, Ordynariusz a <Delicta Graviora>..., s. 116119.
92
Por. G.P. Montini, La tutela del sacramento della penitenza. I delitti nella celebrazione del sacramento (cann. 1378; 1387; 1388), w: Le sanzioni nella Chiesa, red.
Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano 1997, s. 219.
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§ 1 KPK/1983 nie można nikogo karać, jeżeli nie miało miejsca zewnętrzne naruszenie przepisu. Dlatego też w omawianym przypadku
grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu muszą być zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, chociaż mogą przybrać różne formy93.
Współudział oznacza, że w tym samym grzechu biorą udział, świadomie i dobrowolnie, przynajmniej dwie osoby, ale oczywiście może
być ich więcej. Wspólnikiem może być jakakolwiek osoba, która wyraża zgodę na popełnienie grzechu. Jeżeli nie ma takiej zgody, to też
nie można mówić o współudziale94. Grzech ciężki musi być zatem popełniony przez wszystkich, a nie jedynie przez spowiednika. Wspólnikiem może tutaj być jakakolwiek osoba zdolna do popełnienia grzechu ciężkiego, i która rzeczywiście popełniła ze spowiednikiem taki
grzech95. Nie ma właściwie znaczenia czas, to znaczy moment, kiedy
dany grzech został popełniony. W tej perspektywie nie będzie miało
znaczenia, czy w momencie popełniania grzechu przeciwko szóstemu
przykazaniu kapłan był już kapłanem, czy też współudział miał miejsce nawet na długo przed przyjęciem przez kapłana święceń96.
Omawiane przestępstwo zostanie jednakże popełnione dopiero
z chwilą, gdy kapłan wypowie słowa sakramentalnej absolucji, posiadając przy tym intencję jej udzielenia97. Należy zaznaczyć, że, w myśl kan.
1378 § 1, przestępstwem będzie jedynie nieważne udzielenie absolucji.
Jest to o tyle istotne, że mogą zaistnieć takie sytuacje, kiedy spowiednik będzie jednak ważnie rozgrzeszał wspólnika z grzechu przeciwko
szóstemu przykazaniu Dekalogu. Otóż jest to przede wszystkim sytuacja niebezpieczeństwa śmierci; w takiej sytuacji spowiednik zachowuje upoważnienie do spowiadania. Ponadto zakaz, o którym w kan. 977
93

Por. A. Calabrese, Diritto penale..., s. 299.

W przypadku braku takiej zgody możnaby ewentualnie mówić o innych
przestępstwach, o których w kan. 1395, por. P. Barbero, Tutela della comunione ecclesiale..., s. 207.
95
Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne..., s. 97-98.
96
Por. P. Montini, La tutela penale del sacramento della penitenza..., s. 218219.
97
Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne..., s. 98.
94
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obejmuje jedynie te grzechy, które jeszcze nie zostały odpuszczone, zatem nie będzie przestępstwa w sytuacji, gdy wspólnik już raz wcześniej
otrzymał rozgrzeszenie danego grzechu98. Należ tutaj jeszcze zaznaczyć,
że zgodnie z kan. 1321 § 2 KPK/1983, dla zaistnienia przestępstwa spowiednik musi działać rozmyślnie, naruszając zakaz zawarty w kann. 1378
§ 1 i 977, nie zaciąga bowiem kary, jeżeli przekroczył ustawę wskutek
zaniedbania należytej staranności. Spowiednik musi zatem wiedzieć, że
usiłuje udzielić rozgrzeszenia swojemu wspólnikowi w grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu i że takie rozgrzeszenie jest mu
zabronione i pomimo to udziela tego rozgrzeszenia99.
Ze względu na tajny charakter tego przestępstwa, raczej do rzadkości będzie należało rozpatrywanie go przez Kongregację Nauki Wiary.
W celu uzyskania zwolnienia z kary ekskomuniki latae sententiae będzie raczej konieczne skierowanie się do Penitencjarni Apostolskiej100.
2.2. Usiłowanie rozgrzeszenia sakramentalnego
lub zakazane słuchanie spowiedzi
W ramach ochrony świętości sakramentu pokuty, Kongregacji Nauki Wiary zostało zarezerwowane także przestępstwo polegające na
uzurpowaniu władzy spowiednika. Przestępstwo to jest przewidziane
w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku w kan. 1378 § 2, n. 2101,
brakuje natomiast analogicznej dyspozycji w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich z 1990 roku. Także Normy De gravioribus delictis z roku 2001 nie zawierały analogicznej dyspozycji. W Normach De
delictis reservatis z 2010 roku jest mowa o dwóch formach uzurpacji
władzy spowiednika: po pierwsze o usiłowaniu rozgrzeszenia sakramentalnego; po drugie o zakazanym słuchaniu spowiedzi102.
Por. Communicationes 15 (1983), s. 210.
Por. G.P. Montini, La tutela del sacramento della penitenza..., s. 220.
100
Por. D. Cito, Delicta graviora..., s. 44. Zob. P. Barbero, Tutela della comunione
ecclesiale..., s. 207-208.
101
KPK/1983, kan. 1378 § 2, n. 2.
102
	������������������������������������������������������������������������������������
Art. 4: “§ 1, n. 2 attentatio sacramentalis absolutionis vel vetita confessionis auditio de quibus in can. 1378 § 2 n. 2 Codicis Iuris Canonici”, Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis..., s. 422.
98
99
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U podstaw omawianego przestępstwa, które w doktrynie określane
jest jako uzurpowanie władzy spowiednika znajduje się brak wymaganych święceń w stopniu prezbiteratu lub, w przypadku prezbiterów,
brak wymaganego prawem kościelnym upoważnienia103. Do ważnego
sprawowania sakramentu pokuty muszą być spełnione warunki, o których w kann. 965 oraz 966 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.
Zgodnie z pierwszym z cytowanych kanonów szafarzem sakramentu
pokuty może być jedynie kapłan104. Tenże kapłan, do ważnego sprawowania sakramentu pokuty, musi posiadać, oprócz władzy święceń,
także upoważnienie do wykonywania tejże władzy w odniesieniu do
wiernych, którym udziela rozgrzeszenia105. Takie upoważnienie może
posiadać, albo na mocy prawa ipso iure106, albo na mocy urzędu vi
officii107, albo w wyniku specjalnego udzielenia108. Upoważnienie do
spowiadania można utracić na różne sposoby, w wyniku upływu czasu
na jaki zostało dane109, poprzez odwołanie dokonane przez kompetentną władzę110, czy też przez utratę urzędu, ekskardynację, albo utratę
stałego zamieszkania111. Sprawcami przestępstwa uzurpowania władzy
spowiednika mogą być zatem zarówno ci, którzy nie przyjęli święceń
w stopniu prezbiteratu, a więc diakoni, wierni świeccy oraz zakonnicy
bez święceń, jak również sami kapłani w stopniu prezbiteratu, ale nie
posiadający wymaganego upoważnienia.
Jak już zostało powiedziane Normy De delictis reservatis z 2010
roku biorą pod uwagę dwie formy przestępstwa uzurpacji władzy spowiednika: usiłowanie rozgrzeszenia sakramentalnego, oraz zakazane
słuchanie spowiedzi.

103
104
105
106
107
108
109
110
111

Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne..., s. 105-106.
KPK/1983, kan. 965.
KPK/1983, kan. 966 § 1.
KPK/1983, kan. 967 § 1.
Zob. KPK/1983, kann. 966 § 2; 967 § 1-2; 968; 566 § 1.
Zob. KPK/1983, kann. 966 § 2; 969; 967 § 3.
Zob. KPK/1983, kan. 972.
Zob. KPK/1983, kan. 974 § 1.
Zob. KPK/1983, kan. 975.
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Pierwsza z form uzurpowania władzy spowiednika, polega na usiłowaniu udzielenia sakramentalnego rozgrzeszenia112. Do zaistnienia tej
formy przestępstwa wymagane jest, aby sprawca udzielił de facto absolucji z wyznanego przez penitenta przynajmniej jednego grzechu. Tak więc
jedynie z chwilą wypowiedzenia słów absolucji sakramentalnej, możemy
mówić o dokonaniu tej formy przestępstwa113. Autorami tej formy uzurpacji władzy spowiednika mogą być po pierwsze ci, którzy nie przyjęli
święceń prezbitaratu. Kto nie przyjął święceń w stopniu prezbiteratu jest
niezdolny, na mocy prawa bożego, do udzielenia ważnego rozgrzeszenia.
Dlatego też, nie może mieć w takim przypadku zastosowania dyspozycja o kościelnej władzy uzupełniania114. Po drugie sprawcami tej formy
przestępstwa mogą być także ci ze święceniami, ale bez wymaganego
prawem upoważnienia. Brak upoważnienia do spowiadania uniezdalnia prezbitera, z mocy prawa czysto kościelnego, do udzielenie ważnie
rozgrzeszenia. Prezbiterzy mogą rozgrzeszać bez wymaganego prawem
upoważnienia jedynie w dwóch wyjątkowych sytuacjach. Po pierwsze –
w przypadku wątpliwości pozytywnej i prawdopodobnej oraz błędu powszechnego, w takich przypadkach Kościół uzupełnia brakującą władzę
(kan. 144 § 2). Po drugie - w sytuacji niebezpieczeństwa śmierci penitenta, zgodnie z kan. 976. Jeżeli poza tymi przypadkami, kapłan usiłuje
udzielić sakramentalnego rozgrzeszenia popełnia przestępstwo115.
Druga z form uzurpowania władzy spowiednika to zakazane słuchanie spowiedzi sakramentalnej bez udzielenia rozgrzeszenia. W tym
przypadku mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ma miejsce słuchanie
spowiedzi sakramentalnej przez osobę, która nie może ważnie udzielić
rozgrzeszenia, ale też nie ma takiego zamiaru, penitent jednak musi
być przekonany, że przystąpił do sakramentalnej spowiedzi116. PodobKPK/1983, kan. 966.
Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne..., s. 105-106.
114
Zob. KPK/1983, kan. 144.
115
Por. A.G. Urru, Punire per salvare..., s. 224.
116
	����������������������������������������������������������������������������
Przestępstwo będzie dokonane nawet jeżeli słuchajacy spowiedzi wyjaśni penitentowi, że nie udziela mu rozgrzeszenia ponieważ nie jest prezbiterem, albo będąc
nim nie posiada stosownego upoważnienia, por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne..., s. 106.
112
113
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nie jak w powyżej omówionym przypadku, także i tutaj sprawcą omawianego przestępstwa może być ten, kto nie posiada święceń w stopniu
prezbiteratu, oraz kapłan, który wprawdzie posiada wymaganą władzę
święceń, ale brakuje mu stosownego upoważnienia do spowiadania117.
2.3. Symulowanie rozgrzeszenia sakramentalnego
Kolejne przestępstwo związane z sakramentem pokuty i będące
w zakresie kompetencji Kongregacji Nauki Wiary, to symulowanie
rozgrzeszenia sakramentalnego118. W przypadku tego przestępstwa
mamy nawiązanie do kan. 1379 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983
roku119 oraz w kan. 1443 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich
z 1990 roku120. W Normach De gravioribus delictis z 2001 roku brakowało analogicznej dyspozycji. Do zaistnienia przestępstwa w omawianym obecnie przypadku, analogicznie jak w przypadku omówionego
wcześniej przestępstwa symulowania liturgicznej czynności Ofiary
Eucharystycznej, konieczne są następujące elementy: po pierwsze –
faktyczne wypowiedzenie formuły rozgrzeszenia; po drugie – brak
wymaganej intencji po stronie osoby dokonującej takiej czynności.
Co do pierwszego warunku przestępstwa należy zaznaczyć, że ma
zastosowanie to, co zostało powiedziane powyżej odnośnie usiłowania
rozgrzeszenia sakramentalnego. Tak więc jedynie z chwilą wypowiedzenia słów absolucji sakramentalnej, możemy mówić o dokonaniu tej
formy przestępstwa. Natomiast w odniesieniu do drugiego z warunków, przy uwzględnieniu tego co zostało powiedziane odnośnie symulacji w związku z analizą przestępstwa symulacji czynności liturgicznej Ofiary Eucharystycznej, należy stwierdzić że autorem przestępstwa
symulowania rozgrzeszenia sakramentalnego może być zarówno kapłan, jak i ten kto nie posiada święceń w stopniu prezbiteratu, którzy
Por. D. Cito, Delicta graviora..., s. 45.
Art. 4: “§ 1, n. 3 simulatio sacramentalis absolutionis de qua in can. 1379 Codicis
Iuris Canonici et in can. 1443 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium”, Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis..., s. 423.
119
KPK/1983, kan. 1379.
120
KKKW/1990, kan. 1443.
117
118
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jednak nie posiadają intencji udzielenia rozgrzeszenia. W sposób zamierzony dokonują wszystkich czynności, jakie składają się na dany
znak sakramentalny, wzbudzając w adresatach przekonanie o ważności
sakramentu, nie mając jednak, w przypadku kapłana, intencji ważnego
udzielenia tego sakramentu, lub nie uzurpując sobie władzy do ważnego rozgrzeszania, w przypadku osoby bez święceń prezbiteratu. Szczególna złośliwość omawianego przestępstwa leży zatem w intencji – zamiarze oszukania w udzielaniu sakramentu rozgrzeszenia. Symulacja
bowiem polega na świadomym i dobrowolnym dokonaniu istotnych
czynności sakramentu, ale bez wymaganej w danym przypadku intencji dokonania tego sakramentu.
Należy jednak zaznaczyć, że stwierdzenie popełnienia przestępstwa symulowania rozgrzeszenia sakramentalnego w przypadku kapłana będzie napotykało na pewne trudności. Wiąże się to z jednej strony
z tym, że Kościół w określonych okolicznościach, uzupełnia brakującą
władzę do spowiadania (kan. 144 § 2), jak i z faktem udzielenia tejże
władzy wszystkim kapłanom w przypadku periculum mortis o w czym
w kan. 976. W związku z powyższym, jak zauważa jeden z autorów,
jedynym przypadkiem podlegającym ewentualnej odpowiedzialności
karnej jest sytuacja kapłana, który wiedząc że nie posiada upoważnienia do ważnego rozgrzeszania, wysłuchuje jednak spowiedzi, ale
bez wywoływania stanu błędu powszechnego. Chodzi tutaj o kapłana,
który nie zwracając uwagi na to iż jest pozbawiony upoważnienia do
spowiadania, wysłuchuje spowiedzi i wypowiada formułę sakramentalnego rozgrzeszenia121.
2.4. Sollicitatio ad turpia, jeżeli ma na celu grzech z samym spowiednikiem
Następne spośród delicta graviora contra sanctitatem sacramenti
Paenitentiae, które zostały zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary
to tzw. sollicitatio ad turpia, czyli nakłanianie penitenta do grzechu
przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu w akcie spowiedzi albo
z okazji spowiedzi lub pod jej pretekstem, jeżeli ma na celu grzech
121

D.G. Astigueta, Ultime modifiche al motu proprio..., s. 75.
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z samym spowiednikiem122. Przestępstwo to, chociaż w nieco szerszym
zakresie, obecne jest zarówno w kan. 1387 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku123, jak i w kan. 1458 Kodeksu Kanonów Kościołów
Wschodnich z 1990 roku124. Normy De gravioribus delictis z 2001 roku
zawierały w tej materii identyczną dyspozycję jak aktualne normy125.
Do zaistnienia omawianej formy przestępstwa konieczne jest zatem
wystąpienie następujących elementów: po pierwsze – namawiane penitenta przez spowiednika do grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu, namawianie to musi być ukierunkowane na grzech ze
spowiednikiem; po drugie – powyższe namawianie musi mieć miejsce
w związku ze sprawowaniem sakramentu spowiedzi.
W odniesieniu do podmiotu czynnego przestępstwa, zarówno Normy De gravioribus delictis z 2001 roku, jak i Normy De delictis reservatis z 2010 roku, używają terminu confessarius, a nie sacerdos, jak
to ma miejsce w kan. 1387 KPK/1983. Użycie terminu confessarius
wskazuje na fakt, że podmiotem dokonującym przestępstwa może być
jakikolwiek spowiednik, a zatem zarówno prezbiter jak i biskup, a nie
jedynie prezbiter126. Niektórzy autorzy zaznaczają, że to nakłanianie
musi wyjść od spowiednika, a nie od penitenta. W tej perspektywie nie
konstytuowałaby omawianego przestępstwa sytuacja, kiedy to namawianie wychodziłoby od penitenta, nawet jeśli spowiednik uległby taArt. 4: “§ 1, n. 4 sollicitatio in actu vel occasione vel praetextu confessionis ad
peccatum contra sextum Decalogi praeceptum, de qua in can. 1387 Codicis Iuris Canonici et in can. 1458 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium, si ad peccandum
cum ipso confessario dirigitur”, Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de delictis
Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis..., s. 423.
123
KPK/1983, kan. 1387.
124
KKKW/1990, kan. 1458.
125
Por. Congregatio pro Doctrina Fidei, Epistula..., s. 787. Zob. G. Núñez, La competencia penal..., s. 378-379; D. Borek, Ordynariusz a <Delicta Graviora>..., s. 119121.
126
W doktrynie dyskutuje się, czy termin sacerdos użyty przez KPK/1983 w kan.
1387 obejmuje również biskupów. Niektórzy autorzy wykluczają taką możliwość, zob.
A. Calabrese, Diritto penale..., s. 319. Inni autorzy utrzymują natomiast, że termin
sacerdos obejmuje również biskupów. Gdyby biskup dokonał takiego przestępstwa
należałoby mówić nawet o okolicznościach obciążających, por. A.G. Urru, Punire per
salvare..., s. 236-237.
122
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kim namowom127. Wydaje się jednak, że spowiednik, który uległby namowom ze strony penitenta128 i następnie sam, słowami bądź gestami,
skłaniałby tegoż penitenta do pełnienia grzechu przeciwko szóstemu
przykazaniu Dekalogu, dopuściłby się jednak przestępstwa solicytacji129. Namawianie może bowiem przybrać różne formy, może polegać
na nakłanianiu czy też zachęcaniu, grożeniu, stymulowaniu przy użyciu słów, gestów, pisma130. Przestępstwem będzie nakłaniane jedynie
do grzechu zewnętrznego ciężkiego przeciwko szóstemu przykazaniu
Dekalogu, nie będzie natomiast przestępstwem nakłanianie do grzechu
przeciwko dziewiątemu przykazaniu czy pozostałym przykazaniom
Dekalogu. Zgodnie z tym co się postanawia w kan. 1387, przestępstwo solicytacji konstytuuje nakłanianie penitenta przez spowiednika
do jakiegokolwiek grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu, czy to
popełnionego samemu z sobą, czy też z inną osobą lub osobami. Cytowany kanon jest faktycznie tak sformułowany, aby umożliwić ukaranie
wszelkich możliwych przestępstw związanych z sollicitatio ad turpia.
Przykładowo, w myśl kan. 1387, będzie przestępstwem solicytacji doradzanie podczas spowiedzi stosowania środków antykoncepcyjnych
niezgodnie z nauką Kościoła, albo też uznawanie za dopuszczalne
związki pozamałżeńskie, albo podżeganie do grzechu wewnętrznego u penitenta w postaci myśli, pragnień czy pożądań131. Kongregacja z szerokiej gamy możliwych przestępstw z zakresu sollicitatio ad
turpia posiada wyłączną kompetencję jedynie w odniesieniu do takiej
formy solicytacji, która ma wprawdzie na celu grzech przeciwko szóstemu przykazaniu, ale popełniony z samym spowiednikiem132. Dla zaistnienia przestępstwa nie będzie miało znaczenia, czy penitent ulegnie
namowom czy też nie, przestępstwo to bowiem polega na samy fakcie
Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne..., s. 124.
W sytuacji gdyby nakłanianie wyszło od penitenta, można by się zastanowić nad
kwestią odpowiedzialności karnej penitenta na zasadach współudziału w przestępstwie,
por. kan. 1329.
129
V. De Paolis – D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa..., s. 342.
130
Por. tamże, s. 341.
131
Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne…, s. 124.
132
V. De Paolis, Norme de gravioribus delictis..., s. 307-308.
127
128
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namawiania133. Oczywiście w przypadku zaistnienia innych form przestępstwa solicytacji należy zachować zwyczajną procedurę wymierzania kar134.
Zarówno KPK/1983 w kan. 1387 jak i Normy De gravioribus delictis oraz Normy De delictis reservatis precyzują, że omawiane przestępstwo ma miejsce jedynie wtedy, kiedy sollicitatio jest dokonywana
w związku ze sprawowaniem sakramentu spowiedzi, to znaczy in actu
confessionis, occassione confessionis praetextu confessionis. Pierwszy
przypadek ma miejsce wtedy, gdy sollicitatio dokonuje się w czasie
trwania rytu sakramentalnej spowiedzi. Drugi przypadek oznacza, że
sollicitatio była dokonana albo zaraz przed spowiedzią, albo zaraz po
niej, w tym przypadku może nie dojść wcale do sakramentalnej spowiedzi, ale wymagane jest, aby osoba, która była nakłaniana, miała
rzeczywiście zamiar spowiadania się. I w końcu do przestępstwa może
dojść również w sytuacji, gdy spowiednik nakłania do grzechu contra sextum pod pretekstem spowiedzi. W tym ostatnim przypadku nie
ma wprawdzie intencji sprawowania spowiedzi, ale doprowadza się do
spotkania pod pretekstem spowiedzi w celu dokonania solicytacji135.
Należy zaznaczyć, że nie będzie sprawą łatwą przeprowadzenie procesu mającego na celu wymierzenie kary z tytułu omawianego przestępstwa, szczególnie jeżeli z doniesienia wynika, że solicytacji dokonano
w akcie spowiedzi (in actu confessionis)136. Natomiast w przypadku,
kiedy zostanie zarzucone kapłanowi nakłanianie przy okazji lub pod
pretekstem spowiedzi (occasione vel praetextu confessionis), można
postępować zgodnie z ogólnym sposobem postępowania w procesach
karnych137.

Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne..., s. 124.
Por. D. Cito, Delicta graviora..., s. 46.
135
Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne..., s. 125-126.
136
Zob. KPK/1983, kan. 1550 § 2, n. 2.
137
Zob. P. Barbero, Tutela della comunione ecclesiale..., s. 210-212. Zob. także
G. Núñez, Peculiaridades en la tramitación de las causas de solicitación en el sacramento de la penitencia, Ius Canonicum 40 (2000), s. 627-659.
133
134
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2.5. Bezpośrednia i pośrednia zdrada tajemnicy sakramentalnej
Przedostanie z przestępstw związanych z sakramentem pokuty i zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary, wiąże się z nienaruszalnością tajemnicy spowiedzi i polega na bezpośredniej i pośredniej zdradzie tajemnicy sakramentalnej138. Nienaruszalność tajemnicy spowiedzi jest chroniona zarówno w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983
roku139 jak w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich z 1990
roku140. Normy De gravioribus delictis z 2001 roku rezerwowały Kongregacji Nauki Wiary jedynie zdradę bezpośrednią141.
Według kan. 983 § 1 sigillum sacramentale142, czyli tajemnica sakramentalne, jest nienaruszalne, dlatego też nie wolno spowiednikowi
słowami lub w jakikolwiek inny sposób i dla jakiejkolwiek przyczyny
w czymkolwiek zdradzić penitenta. Spowiednik, na mocy kan. 983,
jest zobowiązany do dwóch następujących rzeczy: po pierwsze do zachowania tajemnicy w odniesieniu do grzechów poznanych poprzez
spowiedź, i po drugie spoczywa na spowiedniku obowiązek nieużywania wiedzy zdobytej ze spowiedzi, chociaż nie byłoby niebezpieczeństwa rozpowszechnienia tej wiedzy. Powyższe dwa obowiązki
nigdy nie dopuszczają wyjątków, tzn. że nie jest możliwe zwolnienie
z obowiązku ich zachowywania nawet z powodów najpoważniejszych.
Art. 4: “§ 1, n. 5 violatio directa et indirecta sigilli sacramentalis, de qua in can.
1388 § 1 Codicis Iuris Canonici et in can. 1456 § 1 Codicis Canonum Ecclesiarum
Orientalium”, Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de delictis Congregationi pro
Doctrina Fidei reservatis..., s. 423.
139
KPK/1983, kan. 1388.
140
KKKW/1990, kan. 1456.
141
Por. Congregatio pro Doctrina Fidei, Epistula..., s. 787. Zob. G. Núñez, La competencia penal..., s. 379-380; D. Borek, Ordynariusz a <Delicta Graviora>..., s. 122125.
142
Doktryna, mówiąc o przedmiocie sigillum, rozróżnia przedmiot istotny i dodatkowy. Przedmiotem istotnym są wszystkie grzechy zarówno penitenta jak i innych
poznane ze spowiedzi penitenta, zarówno te śmiertelne jak i lekkie (powszednie);
zarówno tajne jak i publiczne, ponieważ ujawnione w celu uzyskania rozgrzeszenia,
a zatem znane spowiednikowi na mocy znajomości sakramentalnej. Przedmiot dodatkowy, to z kolei okoliczności towarzyszące grzechom, imię i grzechy ewentualnych
wspólników, V. De Paolis – D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa..., s. 345.
138
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A zatem ich naruszenie nie może mieć żadnego usprawiedliwienia,
przykładowo w postaci ciężkiej bojaźni, konieczności, czy tym bardziej w postaci poważnej niedogodności143. Jest sprawą zrozumiałą,
że ustawodawca pragnie tutaj chronić jeden z najbardziej świętych
i intymnych momentów w życiu chrześcijańskim, to znaczy moment,
w którym wierny, zainspirowany łaską, otwiera swoje serce w czasie
spowiedzi, aby pojednać się z Bogiem i Kościołem. Ochroną objęte
są tutaj także i te sytuacje, kiedy spowiadający się nie spowiadałby
się w sposób odpowiedni czy wręcz świętokradczy, na przykład bez
żalu lub bez możliwości uzyskania rozgrzeszenia. Także i w takich
przypadkach spowiednik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy tego wszystkiego, co usłyszał podczas takiej spowiedzi. Należy
jednak podkreślić, że sigillum, o którym mowa stoi na straży nie tylko
samego penitenta, jego prawa do prywatności i intymności144, ale także
sakramentu spowiedzi jako takiego. Dlatego też nawet sam penitent,
jako bezpośrednio zainteresowany, nie może zwolnić spowiednika
z obowiązku zachowania tajemnicy145.
Mając na uwadze dyspozycje zawartą w kan. 1388 KPK/1983 możemy stwierdzić, że przestępstwo naruszenia tajemnicy spowiedzi
może przybrać różne formy: może wystąpić w postaci bezpośredniej
zdrady tajemnicy spowiedzi ze strony spowiednika; może polegać na
pośredniej zdradzie tajemnicy spowiedzi przez spowiednika; ponadto
przestępstwo może zaistnieć także w przypadku naruszenia tajemnicy
przez tłumacza lub jakąś inną osobę. Aktualne Normy De delictis reservatis z 2010 roku dotyczą jedynie naruszenia sigillum sacramentale,
a więc zdrady ze strony spowiednika, ale za to w podwójnym jej ujęciu, tj. zdrady bezpośredniej i pośredniej.

Nie będą miały tutaj zastosowania normy zawarte w kann. 1323, n. 4; 1324 § 1,
n. 5 obowiązującego Kodeksu Prawa Kanonicznego.
144
	������������������������������������������������������������������������
Naruszenie tajemnicy spowiedzi stanowi niewątpliwie naruszenie fundamentalnego prawa każdego człowieka do własnej intymności, por. KPK/1983, kan. 220;
D. Cito, Delicta graviora..., s. 48.
145
Zob. P. Montini, La tutela penale del sacramento della penitenza..., s. 226-227,
przypis nr 42; J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne..., s. 130-131.
143

148

O. DARIUSZ BOREK O.CARM

[38]

Bezpośrednie naruszenie sigillum sacramentale ma miejsce wtedy,
gdy spowiednik wyjawia to, co stanowi przedmiot spowiedzi oraz osobę, która popełniła dany grzech, bądź grzechy. Nie jest rzeczą konieczną,
aby dany grzesznik był znany przez osobę czy też osoby, wobec których
jest wyjawiane sigillum, ale wystarczy, że osoba, która popełniła grzech
zostanie oznaczona w sposób wyraźny: np., że burmistrz jakiegoś miasta popełnił taki czy inny grzech. Będziemy mieli do czynienia ze zdradą
sigillum również wtedy, kiedy osoba, w stosunku do której się wyjawia
grzechy kogoś innego, nie jest świadoma tego, że spowiednik wyjawiający wie to ze spowiedzi. Ponieważ mamy tutaj do czynienia z konieczności
z przestępstwem popełnionym z winy umyślnej146, bezpośrednie złamanie
sigillum zakłada w kapłanie zdecydowaną wolę przekroczenia przepisu;
wymaga się zatem, aby spowiednik był w pełni świadomy tego, że ujawnia to, co usłyszał podczas spowiedzi. Nie będziemy mieli do czynienia
z przestępstwem, jeżeli spowiednik wierzy, że wyjawia rzeczy, które poznał gdzie indziej, albo w sytuacji, gdy wyjawienie tajemnicy spowiedzi
będzie skutkiem zaniedbania, nieostrożności, a to dlatego, że brakuje tutaj
wyraźnej woli łamania przepisu147. Jednak w takich przypadkach jest dopuszczalna hipoteza deliktu popełnionego z winy nieumyślnej148. W każdym razie nigdy nie pozostaje przesadnym napominanie, aby unikać opowiadań rzeczy zasłyszanych przy spowiedzi, chociażby nie było żadnego
niebezpieczeństwa ujawnienia tajemnicy149.
Zdrada pośrednia sigillum sacramentale ma miejsce natomiast wtedy, kiedy wyjawia się albo sam przedmiot spowiedzi bez ujawniania
osoby penitenta, albo gdy wyjawia się osobę penitenta, jednak bez wyjawiania jej grzechów, ale w taki sposób, że istnieje możliwość zidentyfikowania osoby penitenta oraz jej grzechów150. Z tym rodzajem złaZob. KPK/1983, kan. 1321 § 2.
Por. P. Montini, La tutela penale del sacramento della penitenza..., s. 227-228.
148
Zob. KPK/1983, kan. 1389 § 2.
149
V. De Paolis – D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa...,s. 346. Konieczność
������������������
zachowania szczególnej ostrożności w tej materii podkreślił Papież Jan Paweł II w swoim
przemówieniu do spowiedników z dnia 12 marca 1994 roku, zob. L’Osservatore Romano, wydanie polskie, 15 (1994) nr 5, s. 21-22.
150
J. Syryjczyk, Ochrona tajemnicy spowiedzi w świetle kanonicznego prawa kar146
147
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mania sigillum mamy do czynienia zazwyczaj wtedy, kiedy spowiednik
jest nieostrożny, bez złego zamiaru151, lub wtedy kiedy spowiednik jest
wypytywany przez innych właśnie w złym zamiarze. Należy jednak
podkreślić, że także w przypadku zdrady pośredniej musimy mieć do
czynienia z winą umyślną, tzn. że spowiednik musi mieć świadomość
tego, że wyjawia to, co usłyszał podczas spowiedzi152.
Podmiotem dokonującym omawianego przestępstwa jest spowiednik, a więc kapłan lub biskup, który wyjawia to co usłyszał w trakcie sprawowanego przez niego sakramentu spowiedzi. Nie ma tutaj
znaczenia, czy taki spowiednik posiadał upoważnienie do spowiadania
czy też nie, gdyż niezależnie od posiadanego upoważnienia jest non
zobowiązany do zachowania tajemnicy spowiedzi153. Gdybyśmy natomiast mieli do czynienia z osobą nie będącą kapłanem, nie miałoby
tutaj miejsca złamanie sigillum we właściwym sensie, ale naruszenie
tajemnicy zgodnie z tym, co się mówi w paragrafie drugim kan. 1388,
oraz ewentualnie z przestępstwem, o którym mowa w kan. 1378 § 2, n.
2 KPK/1983.
2.6. Nagrywanie przy pomocy jakiegokolwiek instrumentu
technicznego, lub rozpowszechnianie za pomocą środków
społecznego przekazu dokonane ze złośliwością, tego co jest
mówione przez spowiednika lub penitenta podczas spowiedzi
sakramentalnej, prawdziwej lub fałszywej
Ostatnie z przestępstw przeciwko świętości sakramentu pokuty jakie Normy De delictis reservatis z 2010 roku rezerwują Kongregacji
nego, Prawo Kanoniczne 44 (2001) nr 1-2, s. 114-115.
151
Gdyby jednak spowiednik wyjawił tylko jeden z elementów (penitenta lub jego
grzechy), ale z zamiarem wyjawienia obydwu elementów to, jak sie wydaje, dopuściłby
sie zdrady bezpośredniej, D.G. Astigueta, Ultime modifiche al motu proprio..., s. 76.
152
Por. P. Montini, La tutela penale del sacramento della penitenza..., s. 227-228.
153
W sytuacji kapłana pozbawionego upoważnienia do spowiadania, który pomimo tego słucha spowiedzi i następnie dopuszcza się zdrady tajemnicy sakramentalnej
spowiedzi mielibyśmy do czynienia z dwoma przestępstwami: z przestępstwem uzurpowania władzy spowiednika w myśl kan. 1378 § 2, n. 2 KPK/1983, oraz z przestępstwem złamania sigillum sacramentale.
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Nauki Wiary, to nagrywanie przy pomocy jakiegokolwiek instrumentu
technicznego, lub rozpowszechnianie za pomocą środków społecznego przekazu, dokonane ze złośliwością tego, co jest mówione przez
spowiednika lub penitenta podczas spowiedzi sakramentalnej, prawdziwej lub fałszywej154. Brakuje analogicznego przestępstwa zarówno
w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 oraz w Kodeksie Kanonów
Kościołów Wschodnich z 1990 roku, jak i w Normach De gravioribus
delictis z 2001 roku. Przestępstwo to zostało zdefiniowane w dekrecie
Kongregacji Nauki Wiary z 1988 roku. Kongregacja, nawiązując do
analogicznego dekretu z 1973 roku, który został uchylony przez wejście w życie KPK z 1983 roku, postanowiła, na mocy upoważnienia
udzielonego przez Papieża (por. kan. 30), że: ktokolwiek przy pomocy
jakiegokolwiek instrumentu technicznego nagrywa lub rozpowszechnia za pomocą środków społecznego przekazu to, co jest mówione
przez spowiednika lub penitenta podczas spowiedzi sakramentalnej
prawdziwej lub fałszywej, uczynionej przez niego samego lub przez
inne osoby, zaciąga na mocy samego prawa karę ekskomuniki155. Przejęcie powyższej dyspozycji w Normach De delictis reservatis z 2010
roku stanowi kolejny dowód na szczególną troskę, z jaką Kościół podchodzi do sakramentu spowiedzi, chroniąc go przed jakimikolwiek
nadużyciami.
Omawiane przestępstwo może przybrać trzy różne formy: po
pierwsze – może polegać na nagrywaniu spowiedzi; po drugie – może
polegać na rozpowszechnianiu spowiedzi; po trzecie – może polegać
na nagrywaniu i rozpowszechnianiu spowiedzi. W pierwszym i drugim
przypadku chodzi o dwa różne przestępstwa, które mogą być popełnione przez różne osoby. Natomiast w trzecim przypadku mamy do czy-

	��������������������������������������������������������������������������������
Art. 4: “§ 2 Firmo praescripto § 1 n. 5, Congregationi pro Doctrina Fidei reservatur quoque delictum gravius quo consistit in captione quovis technico instrumento
facta aut in evulgatione communicationis socialis mediis malitiose peracta rerum quae
in sacramentali confessione, vera vel ficta, a confessario vel a paenitente dicuntur”,
Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis..., s. 423.
155
Congregatio pro Doctrina Fidei, decretum, AAS 80 (1988), s. 1367.
154
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nienia z jednym przestępstwem, którego autorem jest jedna i ta sama
osoba156.
Nagrywanie spowiedzi to utrwalanie spowiedzi dokonane za pośrednictwem jakiegokolwiek środka technicznego. Może być ono dokonywane za pośrednictwem magnetofonu lub jakiegoś innego środka
służącego do nagrywania na odległość poprzez podsłuch. Należy zaznaczyć, że samo podsłuchiwanie, i to także przy użyciu jakiegokolwiek środka technicznego, które nie jest jednocześnie nagrywaniem,
nie będzie przestępstwem o którym mowa. W przypadku samego podsłuchiwania spowiedzi należałoby się odnieść do dyspozycji zawartych w kan. 983, § 2 i ewentualnie w kan. 1388 § 2157. Elementem
charakteryzującym pierwszą formę omawianego przestępstwa jest zatem utrwalanie tego co jest mówione podczas spowiedzi przy użyciu
jakiegokolwiek instrumentu technicznego.
Elementem charakterystycznym drugiej formy omawianego przestępstwa jest fakt rozpowszechniania nagranej spowiedzi przy użyciu
środków społecznego przekazu. Nie chodzi tutaj zatem jedynie o sam
fakt rozpowszechniania tajemnicy spowiedzi (bo to jest rozważane
przez kan. 1388 § 2), ale o raczej o to, że jest to dokonywane poprzez
środki społecznego przekazu, to znaczy pisma publiczne, transmisje
telewizyjne lub radiowe, Internet itd158. Należy zauważyć, iż w ocenie
tego przestępstwa trzeba uważnie rozważyć pozycję tzw. wspólników
koniecznych (por. kan. 1329 § 2), czyli tych, którzy udzielają swoich usług, aby było możliwe publiczne rozpowszechnienie spowiedzi.
Wystarczy tutaj wspomnieć o wydawcach, osobach odpowiedzialnych
za transmisje telewizyjne lub radiowe, nawet jeżeli ci wszyscy wspomniani mają na uwadze jedynie cele ekonomiczne lub reklamowe. To
już wystarczy, aby uznać ich za uczestników koniecznych i dobrowolnych, a w związku z tym, aby zaciągnęli karę przewidzianą w odniesieniu do głównego autora przestępstwa159.
156
157
158
159

Por. D. Cito, Delicta graviora..., s. 49.
Por. tamże, s. 50.
Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne…, s. 134.
Por. D. Cito, Delicta graviora..., s. 50.
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W przypadku nagrywania i rozpowszechniania spowiedzi mamy
do czynienia z jednym przestępstwem, ponieważ jedna jest intencja
osoby działającej: nagrywanie spowiedzi jest uczynione w celu jej rozpowszechniania160.
Przestępstwa powyżej opisane są popełnione zarówno wtedy, kiedy
jest nagrywana i rozpowszechniana spowiedź prawdziwa, jak wtedy,
kiedy autor przestępstwa symuluje spowiedź. Może się zdarzyć, że sam
spowiednik będzie nagrywał i rozpowszechniał to, co było mówione
podczas spowiedzi, po to, aby wskazać na częstotliwość występowania
pewnych grzechów na określonym terytorium. Sprawcami mogą być
także osoby trzecie, które bez wiedzy penitenta i spowiednika nagrywają lub rozpowszechniają, albo nagrywają i rozpowszechniają to, co
było mówione w czasie sakramentalnej spowiedzi. I w końcu może
się także zdarzyć, że sprawcą przestępstwa będzie sam penitent, prawdziwy lub fałszywy, popełniający omawiane przestępstwo, głównie
w celu rozgłoszenia tego, co zostało powiedziane przez spowiednika161.
Ponieważ mamy tutaj do czynienia z przestępstwami popełnionymi
na skutek winy umyślnej, za które przewidziana jest kara ekskomuniki
latae sententiae, będą zatem konieczne wszystkie elementy odnoszące się przede wszystkim do przypisywalności, aby autor przestępstwa
mógł zaciągnąć karę. Nie można, w końcu zapomnieć o tym, iż przestępstwo winno być popełnione przez katolika (por. kan. 11). Karze
latae sententiae podlegają nie tylko sprawcy sensu stricto, ale także
wszyscy współsprawcy formalni omawianego przestępstwa162.
3. Przestępstwo przeciwko święceniom kapłańskim
Normy De delictis reservatis z 2010 roku rezerwują Kongregacji
Nauki Wiary także delictum gravius attentatae sacrae ordinationis
mulieris, a więc przestępstwo polegające na usiłowaniu udzielenia

160
161
162

Por. tamże.
Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne…, s. 134.
Por. tamże, s. 133.
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święceń kapłańskich kobiecie163. Brakuje analogicznej dyspozycji zarówno w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz w Kodeksie
Kanonów Kościołów Wschodnich z 1990 roku, jak i w Normach De
gravioribus delictis z 2001 roku. Przestępstwo to zostało zdefiniowane
przez Kongregację Nauki Wiary dopiero w dekrecie z 2007 roku164.
Za omawiane przestępstwo Normy z 2010 roku przewidują karę
ekskomuniki latae sententiae zarezerwowaną Stolicy Apostolskiej,
oraz, w przypadku duchownego karę fakultatywną wydalenia lub depozycji165. Taką samą karę zarezerwowaną Stolicy Apostolskiej przewidziano także w dekrecie Kongregacji Nauki Wiary z 2007 roku.
3.1. Usiłowanie udzielenia święceń kapłańskich kobiecie
Omawiane przestępstwo wiąże się ściśle z fundatorem wspólnoty
schizmatycznej Morulo Antonio Braschi, który usiłował udzielić święceń kapłańskich kobietom. Kongregacja Nauki Wiary interweniowała
w tej sprawie wydając Deklarację Monitum 29 czerwca 2002 roku166,
163
Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis..., s. 423-424.
164
Por. Congregatio pro Doctrina Fidei, decretum generale de delicto attentatae
sacrae ordinationis mulieris, AAS 100 (2008), s. 403.
165
Art. 5: “n. 1 firmo praescripto can. 1378 Codicis Iuris Canonici, tum qui sacrum
ordinem conferre attentaverit tum mulier quae sacrum ordinem recipere attentaverit in
excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolacae reservatam incurrit” (...) „3°
si vero reus sit clericus dimissione vel depositione puniri peterit”, Congregatio pro
Doctrina Fidei, Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis...,
s. 423.
166
W deklaracji tej, stwierdza się, że udzielone święcenia kapłańskie stanowią symulację sakramentu, i w związku z tym takie święcenia są nieważnie i nieistniejące,
i stanowią poważne przestępstwo przeciwko boskiej konstytucji Kościoła. Ponadto
mamy tutaj do czynienia z poważnym przestępstwem przeciwko jedności Kościoła, ze
względu na fakt, iż biskup wyświęcający należy do wspólnoty schizmatycznej. Jednocześnie, działając zgodnie z kan. 1347 § 1 KPK/1983, Kongregacja upomniała kobiety,
które przyjęły święcenia i wezwała do uznania ich nieważności. Niedostosowanie się
do tego nakazu, w terminie do 22 lipca 2002 roku, zostało obwarowane karą ekskomuniki (ferendae sententiae) zarezerwowaną Stolicy Apostolskiej, Congregazione per
la Dottrina della Fede, Dichiarazione (Monitum), L’Osservatore Romano, 11 luglio
2002, s. 6.
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następnie dekret ekskomuniki z 5 sierpnia 2002 roku167, oraz dekret
z 21 grudnia 2002 roku168.
Kongregacja Nauki Wiary, w celu ochrony natury i ważności sakramentu święceń, na mocy specjalnego upoważnienia udzielonego jej
przez najwyższą władzę Kościoła (por. kan. 30 KPK/1983), podczas
sesji Zwyczajnej z 19 grudnia 2007 roku, zdecydowała, że, z zachowaniem dyspozycji kan. 1378 Kodeksu Prawa Kanonicznego, zarówno
ten, kto usiłował udzielenia święceń kobiecie, jak i kobieta, która usiłowała przyjąć święcenia, zaciąga karę ekskomuniki latae sententiae,
zarezerwowaną Stolicy Apostolskiej. Jeżeli ten, kto usiłował udzielenia święceń kobiecie, albo kobieta, która usiłowała przyjąć święcenia,
jest wiernym podlegającym Kodeksowi Kanonów Kościołów Wschodnich, z zachowaniem dyspozycji kan. 1443 tegoż Kodeksu, powinien
być ukarany ekskomuniką większą, z której zwolnienie jest zarezerwowane Stolicy Apostolskiej (por. kan. 1423, KKKW/1990). Powyższe
dyspozycje weszły w życie w momencie ich publikacji w dzienniku
L’Osservatore Romano169. Dyspozycje zawarte w cytowanym dekrecie
zostały uwzględnione w Normach z 2010 roku, z dodatkiem polegającym na ustanowieniu kary wydalenia lub depozycji dla duchownego.
Przestępstwo usiłowania udzielenia święceń kobiecie to przede
wszystkim naruszenie o charakterze doktrynalnym. Takie działanie
jest formalnym i uporczywym odrzuceniem doktryny, którą Kościół
Kongregacja Nauki Wiary dekretem z dnia 5 sierpnia 2002 roku wymierzyła karę
ekskomunki (ferendae sententiae) zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej kobietom,
które usiłowały przyjąć święcenia kapłańskie, i które pomimo upomnienia nie uznały
nieważności święceń, i nie poprosiły o przebaczenie z powodu powstałego zgorszenia,
por. Z. Suchecki, Le privazioni e le proibizioni..., s. 74.
168
Kongregacja Nauki Wiary, dekretem z dnia 21 grudnia 2002 roku odrzuciła zarówno prośbę o odwołanie dekretu ekskomuniki z dnia 14 sierpnia 2002 roku, jak
i rekurs z dnia 27 września 2002 roku. W powyższym przypadku rekurs nie przysługuje, gdyż Dekret ekskomuniki został wydany przez Dykasterium Stolicy Apostolskiej,
które działa w imieniu Papieża (por. kan. 360 KPK/1983). Tym samym Kongregacja
potwierdziła dekret ekskomuniki z dnia 5 sierpnia 2002 roku, por. Congregazione per
la Dottrina della Fede, Decreto, L’Osservatore Romano, 27-28 gennaio 2003, s. 8.
169
Congregatio pro Doctrina Fidei, decretum generale de delicto attentatae sacrae ordinationis mulieris, (19 dicembris 2007), AAS 100 (2008),
s. 403.
167
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nauczał od zawsze, i która została przedstawiona w sposób definitywny
przez Papieża Jan Pawła II w 1994 roku w Liście Apostolskim Ordinatio Sacerdotalis w następujący sposób: „Kościół nie ma żadnej władzy
udzielania święceń kapłańskich kobietom”170. Zgodnie z powyższym
dokumentem to orzeczenie powinno być przez wszystkich wiernych
Kościoła uznane za ostateczne. Negowanie tej doktryny, powinno być
zatem uznane za odrzucanie prawdy należącej do wiary katolickiej,
i w związku z czym pociąga za sobą konieczność zaaplikowania stosownej kary, zgodnie z tym, co się postanawia w kann. 750 § 2 i kan.
1371, n. 1 KPK z 1983 roku171. Ponadto, jak zauważa Kongregacja
Nauki Wiary w dekrecie z dnia 21 grudnia 2002 roku, osoby które negują powyższą doktrynę utrzymują, że Magisterium Papieskie byłoby
wiążące tylko wtedy, kiedy będzie oparte na decyzji Kolegium Biskupów, wsparte przez sensus fidelium, oraz przyjęte przez ważniejszych
teologów. Takie jednak postawienie sprawy stanowi negację doktryny dotyczącej Magisterium Papieskiego podtrzymywanej przez Sobór
Watykański I i II, i jest jednocześnie nieuznawaniem niereformowalności nauczania Papieskiego dotyczącego doktryny. którą wszyscy
wierni mają uznać za ostateczną172.
Podmiotami popełniającymi omawiane przestępstwo jest zarówno
ten, kto usiłuje udzielić święceń kobiecie, jak i kobieta, bądź kobiety, które usiłują przyjąć święcenia173. Usiłującymi udzielenia święceń
mogą być zarówno duchowni, diakon, prezbiter i biskup, jak i świeccy,
mężczyźni lub kobiety. Niezależnie od tego, czy usiłującym udzielenia
święceń kobiecie będzie biskup ważnie wyświęcony, czy ktokolwiek
inny, święcenia i tak będą tylko usiłowane. Zgodnie bowiem z kan.
1024 KPK/1983 do ważności święceń wymaga się, aby kandydatem
był vir baptizatus. Odpowiedzialność karna jest tutaj jednakowa dla
Jan Paweł II, List Apostolski Ordinatio sacerdotalis, n. 4, 22 maja 1994, L’Osservatore Romano, 30-31 maj 1994, s. 7-9
171
Por. Jan Paweł II, List Apostolski motu proprio Ad tuendam fidem, n. 4, L’Osservatore Romano, 18 maj 1998, s. 13-15.
172
Por. Congregazione per la Dottrina della Fede, Decreto, L’Osservatore Romano, 27-28 gennaio 2003, s. 8. Por. D. Cito, Delicta graviora..., s. 51-52.
173
Por. D.G. Astigueta, Ultime modifiche al motu proprio..., s. 79.
170

156

O. DARIUSZ BOREK O.CARM

[46]

wszystkich współautorów przestępstwa, to znaczy kara ekskomuniki latae sententiae zarezerwowana Stolicy Apostolskiej w przypadku
wiernych kościoła łacińskiego, a dla wiernych kościołów katolickich
wschodnich kara ekskomuniki większej, także zarezerwowana Stolicy
Apostolskiej. Ponadto, gdy sprawcą przestępstwa jest duchowny, przewidziana jest dodatkowa kara ekspiacyjna wydalenia lub depozycji.
Surowsza karalność duchownych wskazuje na szczególno szkodliwość
wynikającą z postawy duchownego dopuszczającego się omawianego
przestępstwa174.
Zakończenie
W niniejszym artykule analizie zostały poddane jedynie te spośród
przestępstw zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary, które dotyczą sakramentów Eucharystii, pokuty i święceń kapłańskich. Normy
De delictis reservatis z 2010 roku, w części poświęconej normom
substancjalnym, bazują wprawdzie na tym, co zostało wprowadzone w Normach De gravioribus delictis z 2001 roku, niemniej jednak,
w tym co się odnosi do poszczególnych przestępstw przeciwko sakramentom, wprowadzają istotne zmiany i innowacje. Należy stwierdzić,
że zarówno zachowanie dotychczasowych dyspozycji w materii delicta
graviora, jak i wprowadzenie tutaj pewnych zmian i innowacji wskazuje na to, z jak wielką troską Kościół podchodzi do kwestii ochrony
sakramentów. Z drugiej jednak strony, co może być bardzo niepokojące, konieczność aktualizacji norm dotyczących ochrony sakramentów
wskazuje na zdarzające się stosunkowo często naruszenia w związku
ze sprawowaniem wyżej wspomnianych sakramentów. Przykładowo
wprowadzenie do kategorii delicta graviora przestępstwa polegającego na usiłowaniu udzielenia święceń kapłańskich kobiecie było wynikiem konieczności ochrony natury i ważności sakramentu święceń
wobec prób podważania stałej nauki Kościoła w materii święceń kapłańskich. W kontekście możliwych naruszeń, w tym co się odnosi
do godziwego i/lub ważnego sprawowania sakramentów Eucharystii,
pokuty i święceń kapłańskich, istotne znaczenie posiada zatem znajo174

D. Cito, Delicta graviora..., s. 51.

[47]

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO SAKRAMENTOM

157

mość oraz właściwa wykładnia istotnych znamion przestępstw przeciwko sakramentom, należących do kategorii delicta reservata.
The crimes against the sacraments in the Norms of De delictis reservatis
from 2010
Pope John Paul II in the Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela on
30 April 2001 promulgated the norms concerning the gravest crimes reserved to
the Congregation for the Doctrine of the Faith. Such an intervention of the Church,
as the Pope explained, was required by the necessity to protect the sanctity of the
sacraments, especially those of the Most Holy Sacrament and Sacrifice of the Eucharist and Sacrament of Penance, as well as the need to keep the purity of morality in
regard to the sixth commandment of the Decalogue. The Church, driven by pastoral
concern and keeping in mind the ultimate goal of any Church law, which should be
salus animarum, intervenes to prevent any violation in such serious and delicate
matter as the sacraments. The Congregation for the Doctrine of the Faith issued
on 18 May 2001 a letter to the Ordinaries and Hierarchs of the Roman Catholic
Church describing the new crimes reserved to the Congregation and the procedural norms to be followed in these cases. Nine years after the promulgation of De
gravioribus delictis norms, the Congregation for the Doctrine of the Faith modified
them, integrating and updating them in order to simplify the procedures, so that
they could become more effective in solving contemporary problems. The modified
norms concerning the crimes reserved to the Congregation for the Doctrine of the
Faith were presented to Pope Benedict XVI who approved of them on 21 May 2010
and ordered to promulgate them. De delictis reservatis norms of 2010 consist of two
parts: the first one, Normae substantiales, from article 1 to 7, and the second one
including articles 8-31. The first part describes the competence of the Congregation,
the crimes belonging to the delicta reservata category, and the norms concerning the
prescription of actio criminalis in case of delicta reservata.The latter part defines the
procedures in case of delicta reservata for which the Congregation for the Doctrine
of the Faith is the Supreme Apostolic Tribunal.
This article analyses only those of the crimes reserved to the Congregation for
the Doctrine of the Faith which refer to the sacraments of the Eucharist, Penance
and the Priestly Ordinations. It should be stated that both existing and new norms
concerning delicta graviora show great concern of the Church for the protection of
the sacraments. On the other hand, which seems alarming, the necessity to update
the norms protecting the sacraments indicates their relatively frequent violation. For
instance, the introduction of an attempt to ordain a woman to the category of delicta
graviora was the consequence of the need to protect the nature and significance of
priestly ordinations in the times of questioning the Church’s teaching in that matter.
In the context of possible violations of dignified and valid administration of the sac-
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raments, especially the Eucharist, penance and priestly ordinations, the knowledge
and right interpretation of the Church norms promulgated to protect these sacraments seem vital.
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PRAWO WIERNEGO DO SPRAWIEDLIWEGO
PROCESU
Treść: – 1. Równość wiernych podstawą prawa do sprawiedliwego procesu.
– 2. Sędzia kościelny gwarantem sprawiedliwości procesu. – 3. Obrońca węzła
gwarantem rzetelnego poszukiwania prawdy o małżeństwie. – 4. Adwokat gwarantem
sprawiedliwego procesu. – Podsumowanie.

W myśl kan. 204 KPK wiernymi są ci, którzy przez chrzest wszczepieni w Chrystusa zostali ukonstytuowani Ludem Bożym i stawszy
się z tej racji na swój sposób uczestnikami kapłańskiego, prorockiego
i królewskiego posłannictwa Chrystusa, zgodnie z własną każdego pozycją, są powołani do wypełniania misji, jaką Bóg powierzył pełnić
Kościołowi w świecie. Wierni stanowią zatem lud, a więc nie zbiór
przypadkowych osób, w którym wielość osób połączonych jest więzami tak zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Jest to lud Boży, ponieważ
posiada charakterystykę wyłączną i odmienną od wszystkich innych
rodzajów ludów czy narodów. Jego element ludzki wspólny jest również dla innych kategorii ludów. Wyróżnia go natomiast element boski:
twórcą Kościoła jest Chrystus, a jego celem najwyższym i wyłącznym
jest zbawienie dusz czyli salus animarum.
Kanon 204 KPK podkreśla ponadto równość wszystkich wiernych
wynikającą z chrztu, istniejące natomiast różnice wewnątrz Kościoła
nie mają charakteru substancjalnego, a jedynie funkcjonalny . Oznacza
to, iż niezależnie od roli, jaką pełni w Kościele każdy wierny, roli,
która jest konsekwencją posiadania święceń czy też nie, współtworzy on lud Boży w takim samym stopniu, choć na różnym poziomie
hierarchicznym. Kanon ten łączy, zgodnie z eklezjologią Soboru Watykańskiego II, tradycyjne pojęcie Kościoła jako societas inaequalis
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z innym societas aequalis. W ten sposób zostają ustanowione podstawy
rozróżnienia, również w płaszczyźnie prawnej, pomiędzy misją, jaką
posiadają w Kościele wszyscy wierni i tą, która dotyczy jedynie hierarchii Kościoła.
1. Równość wiernych podstawą prawa do sprawiedliwego procesu
Podstawową zasadą Kodeksu w odniesieniu do wiernych jest uznanie ich wzajemnej równości. W Konstytucji dogmatycznej o Kościele
Soboru Watykańskiego II czytamy bowiem: „Chociaż niektórzy z woli
Chrystusa ustanowieni są nauczycielami, szafarzami tajemnic i pasterzami dla innych, to jednak co do godności i wspólnego wszystkim
wiernym działania na rzecz budowania Ciała Chrystusa, panuje wśród
wszystkich prawdziwa równość”1. Jak zauważa J. Krukowski, Kodeks
Prawa Kanonicznego w kan. 208 dokonuje legalizacji deklaracji doktrynalnej. Podstawą tej równości jest godność osoby ludzkiej, którą
każdy wierny otrzymuje na mocy odrodzenia w Chrystusie, jakie dokonuje się w nim przez fakt przyjęcia chrztu2.
Równość wszystkich wiernych oparta jest na następujących elementach: ten sam chrzest, wspólne kapłaństwo, wspólne wszystkim
wezwanie do świętości, wspólna wszystkim odpowiedzialność za przepowiadanie Ewangelii oraz wcielenie w mistyczne Ciało Chrystusa.
Podmiotem praw i obowiązków w Kościele jest chrześcijanin należący
do Ludu Bożego, będący w pełnej łączności z Kościołem, bez żadnych
przywilejów wynikających z płci, wieku czy też pozycji społecznej.
Zatem wszyscy wierni są równi, choć równość ta zostaje uwarunkowana funkcją, jaką każdy z wiernych spełnia w Kościele. Stąd, zasada
równości musi być interpretowana w kontekście zasady różności. Różność ta dotyczy wieku, stanu w Kościele (duchowni i świeccy), rytu
oraz właściwości personalnych każdego z osobna. Różność nie niszczy

Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: Sobór Watykański II,
Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002, n. 32.
2
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Lud Boży, red. J. Krukowski, t. II,
1, Poznań 2005, s. 24.
1
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jednak jedności Kościoła, gdyż każdy wierny, zgodnie z własnym zadaniem uczestniczy w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi3.
Równość wszystkich wiernych, oparta na godności osoby ludzkiej,
stanowi podstawę praw, jakie posiada wierny w Kościele. Na godność
osoby jako fundament praw człowieka zwraca uwagę Papież Jan Paweł II w przemówieniu skierowanym do Trybunału Roty Rzymskiej
wygłoszonym w roku 1979. Papież zauważa, że jest misją Kościoła jego zaangażowanie i trud na rzecz właściwej interpretacji owego
pragnienia sprawiedliwości i godności, które dzisiejszy człowiek tak
mocno odczuwa. Więcej jest zadaniem Kościoła przepowiadać i chronić fundamentalne prawa człowieka we wszystkich stadiach jego egzystencji4. Teza ta oparta jest na powszechnym nauczaniu Kościoła,
które Kościół przekazuje od wieków5. Kościół bowiem od zawsze nie
tylko bronił osobę ludzką, ale jednocześnie określał jej podstawowe
prawa.
Legalizacją powszechnego nauczania Kościoła są zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego przepisy. Zadaniem bowiem porządku
kanonicznego, jak czytamy w przywołanym już przemówieniu Jana
Pawła II, jest również ochrona nienaruszalnych i niezbywalnych praw
uniwersalnych każdego człowieka6. Należy jednak zauważyć, że Prawodawca kościelny nie chroni jedynie fundamentalnych praw jednostki w wymiarze czysto ziemskim, ale obejmuje ochroną jej prawa
w wymiarze wiecznym, transcendentnym, troszcząc się przede wszystkim o zbawienie człowieka7.
Jednym z podstawowych praw wiernych określonych w Kodeksie
Prawa Kanonicznego jest prawo do procesu, a ściślej mówiąc prawo
Por. L. Sabbarese, I fedeli costituiti popolo di Dio, Roma 2000, s. 16.
Por. Joannes Paulus II, Ad Decanum Sacra Rota ad eiusdemque Tribunalis Praelatos Auditores, ineunte anno iudiciali (17 Februarri 1979), AAS 71, 1979, n. 1,
s. 422.
5
Por. G. Filibeck, I diritti dell’uomo nell’insegnamento della Chiesa dla Giovanni
XXIII a Giovanni Paolo II, Città del Vaticano 2002, s. 94-111.
6
Por. Joannes Paulus II, dz. cyt., n. 1, s. 423.
7
Por. Z. Grocholewski, I fondamenti del diritto di difesa, w: Il diritto di difesa nel
processo matrimoniale canonico, Città del Vaticano 2006, s. 13.
3
4
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do legalnego dochodzenia przysługujących wiernym uprawnień na
właściwym forum kościelnym. Dochodzenie to winno mieć gwarancje
zgodności z prawem. Zgodnie bowiem z kan. 221 § 1 KPK wiernym
przysługuje legalne dochodzenie i obrona przysługujących im w Kościele uprawnień na właściwym forum kościelnym według przepisów
prawa. Jak zauważa J. Krukowski Prawodawca proklamuje zasadę poszanowania dwóch uprawnień wiernych. Po pierwsze dotyczy to prawa do działania w sądzie, po drugie prawa do obrony prawnej przed
sądem. Poszanowanie pierwszego ze wskazanych uprawnień oznacza
zagwarantowanie prawa do dostępu do kompetentnego sędziego kościelnego w celu przedstawienia mu swoich racji. Poszanowanie drugiego ze wskazanych uprawnień nie dotyczy wyłącznie zagwarantowania obrony technicznej, ale zagwarantowania wiernemu respektowania kontradykcyjności procesu, w tym prawa do obrony8.
2. Sędzia kościelny gwarantem sprawiedliwości procesu
Pierwszorzędnym gwarantem sprawiedliwego procesu jest sędzia.
Prawo do legalnego dochodzenia uprawnień oznacza bowiem respektowanie przez sędziego zasady słuszności. Zgodnie bowiem z normą
zawartą w kan. 221, § 2 KPK wierni, jeżeli zostali wezwani przed sąd
mają prawo być sądzeni z zachowaniem przepisów prawa, stosowanych
ze słusznością. Oznacza to, że sędzia jest zobowiązany do stosowania
wymogów proceduralnych z zachowaniem zasady słuszności czyli
sprawiedliwości. Prawo wiernego do tego, aby wyrok w jego sprawie
był sprawiedliwy oznacza zobowiązanie sędziego kościelnego do stosowania ustawy zgodnie ze słusznością czyli z uwzględnieniem wszystkich okoliczności na korzyść wiernego, którego dotyczy wyrok9.
Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w myśl kan. 1400,
§ 1, n. 1 KPK ma na celu stwierdzenie faktu prawnego, jakim jest małżeństwo. Sprawiedliwy sąd w tym względzie opiera się na dążeniu do
prawdy. Sędzia kościelny nie może bać się prawdy, ulegając bojaźni

8
9

Por. Komentarz do Kodeksu, dz. cyt., s. 39.
Por. Tamże.
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niezaspokojenia kogoś oczekiwań lub aspiracji10. Sędzia kościelny winien przede wszystkim poszukiwać prawdy o małżeństwie11. Oznacza
to, że powinien wydać wyrok stwierdzający nieważność małżeństwa
jedynie wtedy, gdy w oparciu o zebrany materiał dowodowy osiągnął
pewność moralną co do nieważności danego małżeństwa. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wykluczających osiągnięcie pewności
moralnej przez sędziego wyrok winien być zawsze za ważnością małżeństwa. Sprawiedliwość wyroku, a więc jego prawda o małżeństwie,
jest nadrzędnym celem postępowania sądowego.
Prawo do sprawiedliwego procesu nierozerwalnie łączy się z obowiązkiem poszukiwania prawdy obiektywnej o małżeństwie. Prawo
to jest jednocześnie związane z prawem wiernych do obrony, jednym
z fundamentalnych zasad procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa12. Prawo do obrony oznacza zagwarantowanie stronom ich podstawowych praw procesowych, do których zalicza się prawo złożenia
zeznań i innych oświadczeń, prawo przedstawienia dowodów, prawo
poznania akt procesu oraz prawo przedstawienia stosownych obron13.
Prawo to musi być wykonywane według słusznych dyspozycji prawa
pozytywnego. Jest zadaniem sędziego czuwać nad tym, aby prawo do
obrony było zagwarantowane. Gwarancja ta zobowiązuje sędziego do
zachowania norm proceduralnych, które z kolei gwarantują zachowanie prawa osoby14.
Gwarancje sprawiedliwego procesu ze strony sędziego dotyczą poszczególnych faz procesu. W fazie wstępnej procesu sędzia kościelny
winien przede wszystkim pamiętać o wezwaniu przed sąd pozwanego.
Por. Joannes Paulus II, Ad Romanae Rota auditores, oficiales et advocatos coram
admissos (29 Ianuarii 2005), AAS 97, 2005, n. 5, s. 166.
11
Por. W. Góralski, Natura procesów o nieważność małżeństwa oraz zadania trybunału w ich prowadzeniu. Papież Jan Paweł II do Roty Rzymskiej 22 I 1996 r., IM 2
(8), 1997, s. 92.
12
Por. G. Erlebach, Il giudice e il diritto di difesa delle parti, w: Il diritto di difesa
nel processo matrimoniale canonico, Città del Vaticano 2006, s. 103.
13
Por. Joannes Paulus II, Ad Romanae Rota iudices habita (22 Ianuarri 1996),
AAS 88, 1996, n. 3, s. 775.
14
Por. Joannes Paulus II, 17 Ferbruarri 1979, dz. cyt., n. 2, s. 423.
10
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Racją przepisu dotyczącego cytacji jest zapewnienie, o ile to możliwe,
sprawiedliwej obrony własnych praw i określenia przedmioru sporu.
Brak wezwania strony pozwanej, o ile sama nie stawi się w sądzie
z pewnością powoduje nieważność akt procesowych, a w konsekwencji nieważność wyroku. Ważną decyzją sędziego, jeśli idzie o zagwarantowanie sprawiedliwego procesu, jest sformułowanie wątpliwości
prawnej, na którą ma odpowiedzieć proces. Dekret ten powinien być,
zgodnie z art. 135 § 4 Instrukcji, podany do wiadomości stron, które jeśli nie wyraziły wcześniej zgody, mogą w ciągu diesięciu dni odwołać
się do kolegium, by dekret został zmieniony. Czynność ta jest ważna
dla zapenienia równowagi procesowej stron.
W fazie dowodowej procesu gwarancje sprawiedliwości procesu dotyczą przede wszystkim dopuszczenia stron przez sędziego do
przedstawiania w sposób swobodny dowodów w sprawie. Negacja
tego prawa sprawiłaby, iż proces stałby się jakąś parodią sprawiedliwości. To możliwość proponowania różnych środków dowodowych
stanowi podstawową wartość procesu i umożliwia poznanie prawdy
obiektywnej o małżeństwie stron. W tym względzie strony winny mieć
zapewnioną pełną wolność zarówno co do do jakości dowodów, jak
i ich merytorycznej wartości. Ważne w fazie dowodowej jest również
umożliwienie stronom zapoznania się z aktami procesowymi w trakcie
publikacji akt. Kanon 1598 § 1 KPK oraz art. 229 § 3 Instrukcji stwierdzają, iż po zebraniu dowodów, sędzia, pod sankcją nieważności, musi
dekretem zezwolić stronom i ich adwokatom, aby w kancelarii trybunału przejrzeli akta, które nie są im jeszcze znane. Już z samego
brzmienia tegoż artykułu wynika, że naruszenie jego normy może powodować nieważność usuwalną lub nieusuwalną wyroku.
W fazie dyskusji sprawy zagwarantowanie sprawiedliwego procesu dotyczy w głównej mierze możliwości przedstawienia przez strony
i obrońcę węzła małżeńskiego uwag. Jest to obowiązek, który dotyczy sędziego. Zgodnie bowiem z kan. 1601 KPK oraz art. 240 § 1
Instrukcji Dignitas connubbi po zamknięciu postępowania dowodowego sędzia powinien wyznaczyć odpowiedni okres czasu, aby zostały
przedstawione pisemne obrony i uwagi. Właśnie wyznaczenie przez
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sędziego odpowiedniego okresu czasu stanowi fundamentalny punkt
zagwarantowania sprawiedliwego procesu.
Bardzo ważne aspekty sprawiedliwego procesu dotyczą fazy decyzyjnej. Zgodnie z kan. 1614 KPK oraz art. 257 § 1 Instrukcji, wyrok
nie posiada żadnej mocy prawnej przed jego ogłoszeniem, chociażby
nawet część rozstrzygająca wyroku została za zezwoleniem sędziego
podana do wiadomości stron procesowych. Gwarancje dotyczące sprawiedliwości procesu w fazie decyzyjnej procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa dotyczą publikacji wyroku. Jest ona konieczna
dla zagwarantowania stronie możliwości poznania motywacji wyroku,
o której w kan. 1612, § 3 KPK, a w konsekwencji możliwości złożenia
stosownej apelacji.
3. Obrońca węzła gwarantem rzetelnego poszukiwania
prawdy o małżeństwie
Gwarancją rzetelnego poszukiwania prawdy obiektywnej o małżeństwie w trakcie trwania procesu jest urząd obrońcy węzła małżeńskiego. Obrońca uosabia zasadę przychylności prawa wobec małżeństwa.
Podczas gdy sędzia uosabia sprawiedliwość obrońca uosabia troskę
Kościoła o małżeństwo, o jego transcendencję. Stąd obrońca ma nie
tylko prawo, ale i obowiązek wypełnienia z powagą i rzetelnością swojej misji w każdym procesie małżeńskim15. Najważniejsze jest to, że
obrońca węzła nie chroni interesu prywatnego stron, ale dobro publiczne, jakim jest małżeństwo. Obrońca nie występuje w sądzie we własnym imieniu, czy też imieniu stron, ale w imieniu dobra publicznego,
które jak zauważa M. J. Arroba Conde, wynika z domniemania prawnego, że ważne jest każde małżeństwo zawarte zgodnie z prawem16.
Jego interwencja procesowa jest konieczna. Dlaczego natomiast jest
użyteczna i czego tak naprawdę broni obrońca węzła małżeńskiego?
15
Por. A. Wójcik, Rola aktywności obrońcy węzła małżeńskiego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w: Urzędy sądowe – władza i służba, red. T. Rozkrut,
Tarnów 2005, s. 92.
16
Por. M.J. Arroba Conde, Diritto processuale canonico, Roma 1993, s. 195,
przypis 84.
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Interesująca w tej kwestii jest szczególnie wypowiedź Papieża Piusa
XII, który podczas spotkania z Rotą Rzymską w roku 1944 stwierdził
między innymi, iż rolą obrońcy węzła jest co prawda wskazanie argumentów przemawiających za istnieniem węzła małżeńskiego, jednak
nie za wszelką cenę, nie w sposób absolutny, gdyż najważniejszym
celem procesu, jest odkrycie prawdy obiektywnej dotyczącej danego
małżeństwa. Stąd obrońca węzła, podobnie jak inni uczestnicy procesu, winien służyć odkrywaniu tejże prawdy17. Obrońca zatem przede
wszystkim winien formułować pytania, wyjaśniać, starać się odkryć
to wszystko, co sprzyja małżeństwu. Nie powinien zadawalać się wyłącznie ogólną znajomością sprawy, ale poprzez dogłębną analizę akt
wypowiedzieć się jednoznacznie co do argumentów przemawiających
za ważnością węzła małżeńskiego18. Odkrycie prawdy obiektywnej,
w myśl tego, co mówi Pius XII, nie oznacza jednak, iż od obrońcy
należy wymagać obrony węzła małżeńskiego za wszelką cenę, wbrew
logice i rzetelnym argumentom, obrony która w sposób sztuczny tak
naprawdę występowałaby wbrew odkrywaniu prawdy obiektywnej.
Takie wymaganie skierowane do obrońcy węzła sugerowałoby niepotrzebny wysiłek niczemu nie służący i pozbawiony jakiejkolwiek wartości. Stąd w sytuacji, gdy obrońca nie znajduje żadnych argumentów
przemawiających za ważnością danego małżeństwa powinien jednoznacznie stwierdzić, iż po dogłębnej analizie akt nie znalazł żadnych
argumentów przeciwnych tezie powództwa, dlatego też zdaje się na
sprawiedliwość sądu19. W podobnym duchu wypowiada się również
Jan Paweł II w przemówieniu skierowanym do Roty Rzymskiej w roku
1982, kiedy stwierdza, iż obowiązkiem obrońcy węzła nie jest zdefiniowanie za wszelką cenę rzeczywistości nieistniejącej, przeciwstawianie
się prośbie powoda mocno opartej na faktach, ale sformułowanie swoich uwag „pro vinculo, salva semper veritate”20. Nie jest zatem porażką obrońcy każda decyzja pro nullitate. Porażka ma miejsce wówczas,
Por. Pius XII, Discorso del 2 ottobre 1944, AAS 36, 1944, s. 283.
Por. J. Huber, Il difensore del vincolo, IE 14, 2002, s. 117.
19
Por. Pius XII, dz. cyt., s. 284.
20
Por. Jan Paweł II, Discorso del 28 gennaio 1982, n. 9, AAS 74, 1982, s. 453.
17
18
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gdy brakiem rzetelności i własną biernością obrońca przyczynia się do
wydania wyroku, który niekoniecznie zgodny jest z obiektywną prawdą. Jeśli zaś wyrok pro nullitate jest zgodny z prawdą, a obrońca uczynił wszystko, aby dopomóc sędziom w uzyskaniu moralnej pewności,
koniecznej do wydania sprawiedliwego wyroku, wypełnił swoje zadanie, gdyż jego celem nadrzędnym jest poszukiwanie prawdy. Co natomiast należy podkreślić obrońca węzła małżeńskiego nie może wprost
żądać stwierdzenia nieważności małżeństwa. Nie może też w swoich
uwagach przedstawiać argumentów przemawiających za nieważnością
węzła małżeńskiego, choćby nie znajdował żadnych argumentów potwierdzających jego ważność21.
Udział obrońcy węzła małżeńskiego w procesie małżeńskim jest,
jak już wspomniałem, konieczny. Co więcej kan. 1433 KPK stwierdza, iż w sprawach, w których wymagany jest udział obrońcy węzła,
brak jego wezwania powoduje nieważność akt, chyba że oczywiście
sam się stawi i będzie miał możliwość wypełnienia swojego zadania.
Tak sformułowany przepis może stanowić oczywiście furtkę, niestety czasem stosowaną przez niektóre trybunały, do ograniczenia roli
obrońcy. W praktyce bowiem jego rola ogranicza się do wypełnienia
przedstawionego przepisu, a więc do jednej interwencji procesowej,
tak by uniknąć niebezpieczeństwa nieważności akt sprawy. Jego udział
winien natomiast być o wiele bogatszy i bardziej dynamiczny, służący
odkryciu prawdy, a nie jedynie ograniczać się do przedstawienia bardziej lub mniej ogólnych uwag przedwyrokowych.
Interwencja obrońcy węzła, jak się wydaje, winna być szczególnie dynamiczna w fazie dowodzenia tytułów, określonych w formule
sporu. Obrońca węzła ma prawo być obecnym podczas przesłuchania
stron, świadków oraz biegłych22. Co więcej obrońca może przedstawiać sędziemu zagadnienia, co do których strona ma być przesłuchana23, jak i pytania, które mają być przez sędziego zadane świadkowi24.
W tych przewidzianych prawem możliwościach kryje się niezwykle
Por. M.J. Arroba Conde, dz. cyt., s. 194.
Por. kan. 1678, §1, n. 1 KPK.
23
Por. kan. 1533 KPK.
24
Por. kan. 1561 KPK.
21
22
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istotna rola obrońcy. Obrońca węzła może i powinien proponować
sędziemu dowody świadczące przeciwko nieważności małżeństwa
lub proponować dowody osłabiające wartość środków dowodowych
proponowanych przez powoda. Dotyczy to różnego rodzaju dokumentów publicznych i prywatnych25, a w szczególności opinii biegłego.
Obrońca węzła ma bowiem nie tylko prawo żądać opinii biegłego, ale
wskazać na poszczególne zagadnienia, wręcz pytania, na które ma odpowiedzieć opinia. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza w odniesieniu
do wszelkich spraw prowadzonych z tytułu niezdolności natury psychicznej, o której mówi kan. 1095, n. 3 KPK.
Obrońca powinien wykazać się dynamiką i korzystać z prawa do
głosu również w momencie publikacji akt sprawy. Ma on prawo wglądu
do akt zawsze w trakcie trwania procesu, nie mniej wezwanie go przed
zamknięciem postępowania dowodowego wydaje się być niezwykle
użyteczne. Obrońca bowiem ma prawo zażądać nowego postępowania
dowodowego, a zatem oddanie mu głosu dopiero w trakcie samej dyskusji sprawy, po zamknięciu postępowania dowodowego, może narazić trybunał na konieczność wznawiania instrukcji. Zdaję sobie sprawę
jednak, że praktyka sądowa w Polsce ogranicza głos obrońcy do uwag
przedwyrokowych. Ta interwencja obrońcy jest nie tylko użyteczna,
ale wręcz konieczna, zgodnie z kan. 1601 i 1603 KPK.
W uwagach przedwyrokowych obrońca winien zająć zdecydowane
stanowisko co ważności małżeństwa, nad którym toczy się dyskusja.
Owo zdecydowane stanowisko winno albo przedstawiać konkretne
fakty i argumenty, które świadczą jego zdaniem o ważności małżeństwa albo zdać się na sprawiedliwość sądu, gdy jego przeświadczenie o ważności małżeństwa nie jest pewne. W tym drugim przypadku
może oczywiście i winien to uczynić, a mianowicie wskazać te argumenty i fakty, które pomimo braku jednoznaczności osądu przemawiają za ważnością małżeństwa. Zdaniem niektórych autorów w sytuacji,
w której sam obrońca dochodzi do wniosku, że małżeństwo, o którym
mowa zostało zawarte nieważnie, powinien powstrzymać się od prawa
głosu, co w praktyce oznacza przyznanie, iż nie zauważa argumentów
25

Por. kan. 1539, 1545 KPK.
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za ważnością małżeństwa26. Moim zdaniem obrońca powinien jednak
starać się, nawet jeśli jest on przekonany o nieważności małżeństwa,
wskazać te argumenty, które przynajmniej poddają w wątpliwość wiarygodność stron czy świadków lub wartość dowodową poszczególnych
faktów. Jego głos jest niezwykle istotny w dyskusji sprawy, gdyż zawsze stanowi przeciwwagę dla często jednostronnych zeznań stron czy
świadków. W żadnej mierze obrońca nie powinien natomiast traktować
uwag przedwyrokowych mechanicznie ograniczając się wyłącznie do
wskazania kilku cytatów zeznań, gdyż najwartościowsze dla sędziego jest samo rozumowanie obrońcy i logika jego argumentacji. Uwagi
przedstawione w sposób rzetelny są oparciem dla sędziego i pozwalają
dostrzec słabe punkty argumentacji stron czy też świadków, podobnie
zresztą opinii biegłego.
4. Adwokat gwarantem sprawiedliwego procesu
Adwokat, który w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa
reprezentuje stronę, dzięki możliwościom, jakie daje mu prawo staje się
gwarantem sprawiedliwego postępowania. Już w pierwszym paragrafie art. 113 Instrucji Dignitas connubii czytamy, że w każdym trybunale powinien istnieć urząd lub osoba, która będzie służyć radą każdemu,
kto pragnie wnieść do trybunału sprawę o stwierdzenie nieważności
swego małżeństwa. Rada ta winna dotyczyć zarówno samej zasadności
wniesienia takiej sprawy, jak i sposobu postępowania w trakcie jej prowadzenia27. Co więcej paragraf 2 wspomnianego artykułu zaznacza,
iż funkcję doradczą może pełnić ktoś z pracowników trybunału, przy
czym osoba taka nie może występować w tej samej sprawie, w której
doradza stronie, jako sędzia ani jako obrońca węzła małżeńskiego28.
Praktyka uczy, iż zasada ta nie zawsze jest respektowana, przynajmniej
Por. A. Dzięga, Zadania obrońcy węzła małżeńskiego, w: Kościelne prawo procesowe, Materiały i Studia, t. I, Lublin 1999, s. 36.
27
Art. 113, § 1: „Apud unumquodque tribunal sit officium seu persona, adeo ut
quilibet libere expediteque Consiliom obtinere valeat de possibilitate et procedendi
ratione ad suam nullitatis matrimonii causa, si et quatenus, intoducendam”.
28
Art. 113, § 2: „Si eiusmodi officium a tribunalis ministris expleri contingat, in
causa sive iudicis sive vinculi defensoris ipsi partem habere nequeunt”.
26
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w tych trybunałach, w których nie istnieją poradnie prawne. Nie zatrzymując się nad kwestią poradni prawnych i ich dobrodziejstwem,
należy zauważyć, że każda osoba występująca do trybunału ma prawo,
zgodnie z kan. 1481 KPK ustanowić sobie adwokata i pełnomocnika.
Może też występować w procesie i odpowiadać osobiście, chyba że
sędzia uzna posługę adwokata i pełnomocnika za konieczną29. Wybór
jednak adwokata spośród tych, zatwierdzonych przez biskupa diecezji
nie zawsze jest możliwy, gdyż często takich po prostu nie ma, a jeśli
są to znaczenie mają tutaj również kwestie finansowe30. Nie jest tajemnicą, że większość osób ubiegających się o stwierdzenie nieważności
małżeństwa to ludzie biedni lub przeciętnie sytuowani, a zatem ich
możliwości skorzystania z adwokata prywatnego nie zawsze istnieją.
Nie jest też tajemnicą, że większość osób przychodzących do trybunałów kościelnych, aby zasięgnąć porady co do możliwości prowadzenia
procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa nie ma wiedzy koniecznej co do rozważenia argumentów „za” i „przeciw” oraz co do
sformułowania chociażby samej skargi powodowej. W związku z tym
pomoc doradcza tym osobom jest konieczna. Co więcej, jak zauważa
H. Stawniak odmowa porady prawnej powoduje rażące naruszenie normy zawartej w kan. 1620 KPK, który wśród przyczyn nieusuwalnych
nieważność wyroku wymienia także odmówienie prawa do obrony31.
Taka sytuacja, jak się wydaje, uzasadnia konieczność mianowania
w trybunałach kościelnych adwokatów stałych, choć przepis kodeksowy, jak i ten zawarty w instrukcji Dignitas connubii nie stwierdza
tego tak kategorycznie. Paragraf 3 art. 113 Instrukcji Dignitas connubii
stwierdza, że w każdym trybunale, o ile jest to możliwe, powinni być
mianowani adwokaci stali, finansowani przez trybunał, którzy mogą
wypełniać zadania określone w paragrafie 1 art. 113, a więc posługę
adwokata i pełnomocnika strony, która ich wybrała32. Sformułowanie
Por. Dignitas connubii, art. 101.
Por. R. Sobański, Udział adwokata w procesie o nieważność małżeństwa, IM 2,
1997, s. 137-138.
31
Por. H. Stawniak, Prawo do obrony w procesie kanonicznym, PK 33, 1990, nr
1-2, s. 145.
32
Art. 113, § 3: „Inunoquoque tribunali, quatenus ferii potest, stabiles advocati con29
30
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normy zawartej w art. 113, § 3 instrukcji jest jednoznaczne i nakłada na
trybunał powinność ustanowienia adwokatów stałych, o ile jest to tylko możliwe. Kluczowe w tym względzie zdaje się być sformułowanie
„quatenus ferii potest”.
Jestem zdania, że nie ma w Polsce przeszkód uniemożliwiających
mianowanie adwokatów stałych, zwłaszcza że zagwarantowanie stronom prawa do obrony jest fundamentalnym ich prawem. Co więcej
mianowanie adwokatów stałych nie wyklucza istnienia przy trybunale
listy adwokatów prywatnych, do pomocy których strony mogą zawsze,
o ile pozwalają na to subiektywne możliwości, sięgać. Jest ponadto
szansą skuteczności procesu kanonicznego zmierzającego do odkrycia
prawdy obiektywnej dotyczącej określonego małżeństwa. Jak słusznie
zauważa R. Sztychmiler na mianowaniu adwokata skorzystają także
sędziowie, którzy nie będą musieli w tak dużym stopniu troszczyć się
o interes procesujących się stron, gdyż zadbają o to adwokaci, przynajmniej w tych procesach, w których występują33.
Pierwszym podstawowym obowiązkiem adwokata w odniesieniu
do strony procesowej jest udzielenie jej rzetelnej i uczciwej porady
co do stanu prawnego i faktycznego małżeństwa, którego ważność
dana strona ma intencję zaskarżyć. Oczywiście funkcja ta może być
spełniana przez inne osoby pracujące w poradni małżeńskiej, a obowiązek ten nie wynika z mandatu, ile raczej z rzetelności wypełnianej przez adwokata posługi. Adwokat winien zatem, o ile to on
pełni funkcję doradczą przed rozpoczęciem przez stronę procesu, poważnie traktować potencjalną stronę procesową, odmówić przyjęcia
sprawy wątpliwej i powstrzymać się od działań, gdy działanie to byłoby sprzeczne z jego sumieniem, rzetelnie zapoznać się z dowodami
przedstawionymi przez stronę oraz dochować tajemnicę, do której
jest zobowiązany z racji wykonywanego zawodu oraz przepisów
stituantur, ab ipso tribunali stipendium recipientes, qui munus de quo in § 1 explere
possunt, quique munus advocati vel procuratoris pro partibus quae eos seligere malint,
exerceant (cf. can. 1490)”.
33
Por. R. Sztychmiler, Sądownictwo kościelne w służbie praw człowieka, Olsztyn
2000, s. 152.
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prawa34. W ten sposób adwokat pomaga stronie w sformułowaniu
skargi procesowej, której złożenie w trybunale rozpoczyna postępowanie sądowe. Należyte sformułowanie skargi powodowej o tyle jest
istotne, iż winna ona zawierać podstawy prawne i faktyczne roszczenia, z którym zwraca się do trybunału strona. Brak fachowości ze
strony osoby, która wnosi skargę może powodować z jednej strony
brak sformułowania np. tytułu sprawy, z drugiej zaś nieuwzględnienie istotnych dla sprawy faktów stanowiących podstawę faktyczną
wniesienia skargi. Co więcej brak istotnych elementów skargi może
powodować jej odrzucenie przez sędziego35. Ponadto adwokat może
dołączyć do skargi powodowej dodatkową dokumentację, opinie biegłych czy też dokumenty związane z procesem rozwodowym cywilnym36.
Niezwykle ważną funkcję spełnia adwokat w określeniu formuły
sporu oraz w postępowaniu dowodowym. Właściwie zredagowana
skarga powodowa z precyzyjnie określonymi tytułami sprawy staje
się podstawą określenia przez sędziego formuły sporu, która zgodnie
z kan. 1514 KPK37 nie może być zmieniona jak tylko nowym dekretem sędziego. Nie do przecenienia jest rola adwokata w postępowaniu
dowodowym. Zgodnie z kan. 1678, § 1 KPK adwokat ma prawo być
obecny podczas przesłuchania stron oraz świadków, chyba że w przypadku przesłuchania świadków sędzia uzna, iż należy postępować
z zachowaniem tajemnicy38. Co więcej ma prawo za pośrednictwem
sędziego formułować konkretne pytania zarówno stronom jak i świadkom, a więc w pewnym sensie ukierunkowywać przesłuchanie na zagadnienia i fakty mogące stanowić dowód w procesie, który się toczy.
Zakres pytań jest bardzo szeroki i dotyczy zarówno kwestii przedstawionych w skardze powodowej, jak i wynikających z innych środków
Por. M. Baran, Czynności adwokata kościelnego w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa, Sandomierz 2005, s. 27.
35
Por. Dignitas connubii, art. 116.
36
Por. A. Dzięga, Strony sporu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa,
Lublin 1992, s. 161.
37
Por. Dignitas connubii, art. 136.
38
Por. kan. 1559 KPK.
34
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dowodowych39. Adwokat ponadto nie tylko przedstawia środki dowodowe, ale przede wszystkim ocenia zarzuty i argumenty przeciwnika
w trakcie procesu oraz redaguje też pisma procesowe skierowane do
trybunału. Ponadto adwokat informuje stronę o przysługujących jej
prawach oraz o celowości zgłaszania nowych świadków czy też dowodów. Przygotowuje też świadków co do zagadnień, o które mogą być
pytani w czasie przesłuchania40. Adwokat dokładnie sprawdza wiarygodność i nieskazitelność przedstawianych w procesie dokumentów41.
Zgodnie z kan. 1678, § 1, 2° adwokat ma prawo przejrzeć akta sądowe, chociażby jeszcze nie były ogłoszone, choć może to uczynić
w terminie wyznaczonym na publikację akt sprawy42. Ma prawo otrzymać za zgodą sędziego kopię akt43. Winien on zapoznać się z dowodami przedłożonymi przez strony i czuwać nad tym, aby ewentualne
dowody zastrzeżone przez sędziego44 nie stanowiły normy jego postępowania, ale były jedynie wyjątkiem45.
Po zamknięciu postępowania dowodowego adwokat ma prawo do
przedstawienia obrony46. Winien to uczynić na piśmie, chyba że sędzia
uzna za wystarczającą ustną dyskusję wobec trybunału47. Jak zauważa
I. Grabowski, w mowie obrończej adwokat winien przede wszystkim
podważać dowody strony przeciwnej, o ile nie są one zbieżne, wskazywać na ewentualne uchybienia i niewiarygodność świadków strony
przeciwnej, tak by osłabić ich zeznania. Adwokatowi nie wolno oczywiście przedstawiać faktów fałszywych, zaś dowody najsilniejsze wiPor. G. Leszczyński, Oświadczenia stron jako środek dowodowy w procesie
o stwierdzenie nieważności małżeństwa, PK 43, 2000, nr 1-2, s. 108-109.
40
Por. A. G. Miziński, Adwokat gwarantem prawa do obrony w procesie kanonicznym, w: Urzędy sądowe – władza i służba, red. T. Rozkrut, Tarnów 2005, s. 53.
41
Por. L. Muselli, Il minister degli avvocati tra difesa del cliente e fedeltà alla
verità e alla giustizia, w: La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e kultura processualistica moderna, red. G. Ricciardi, Città del Vaticano 1997, s. 158.
42
Por. Dignitas connubii, art. 229.
43
Por. kan. 1598, § 1 KPK; Dignitas connubii, art. 235, § 1.
44
Por. Dignitas connubii, art. 230.
45
Por. H. Stawniak, dz. cyt., s. 146.
46
Por. Dignitas connubii, art. 240, § 1.
47
Por. kan. 1602, § 1 KPK.
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nien przestawiać na końcu, tak aby wywarły największy wpływ na wydany przez sędziego wyrok. Przed wydaniem wyroku adwokat zgłasza
również replikę na głos adwokata strony przeciwnej oraz obrońcy węzła małżeńskiego48.
Po wydaniu wyroku przez trybunał I instancji, o ile jest on niekorzystny dla strony, a adwokat posiada zlecenie na wszystkie instancje,
formułuje on apelację do trybunału wyższej instancji.
Podsumowanie
Prawo do sprawiedliwego procesu to jedno z podstawowych praw
wiernych. Oznacza ono zagwarantowanie wiernym poszanowania
dwóch uprawnień: prawa do działania w sądzie oraz prawa do obrony prawnej przed sądem. Prawo do procesu, o którym mowa zakłada
prawo do sprawiedliwego procesu, a więc takiego, w którym zasada
sprawiedliwości będzie zasadą nadrzędną. Zapewnienie sprawiedliwości procesowej jest zadaniem wielu osób, w głównej mierze przede
wszystkim sędziego. Z oczywistych bowiem względów jest przede
wszystkim zadaniem sędziego dbałość o to, aby postępowanie sądowe
było prowadzone rzetelnie i z zachowaniem zasady sprawiedliwości.
W jakiejś mierze uczestniczą w tym również obrońca węzła małżeńskiego i strony, za pośrednictwem adwokatów. Jedynie zachowanie należytej współpracy, dbałość o przestrzeganie prawa, a przede wszystkim dążenie do ustalenia prawdy obiektywnej o danym małżeństwie
gwarantuje sprawiedliwy wyrok, będący realizacją prawa do sprawiedliwego procesu każdego wiernego.
A right of Christian faithful to the just process
In accord with the can. 221 § 1 of Code of Canon Law the Christian faithful can
legitimately vindicate and defend the rights which they enjoy in the Church before
a competent ecclesiastical court in accord with the norm of law. In this article the author is trying to explane the main norms in this topic and to present the role of judge,
defender of the bond and advocate in the research of truth of every marriage.

48

Por. kan. 1603, § 1 KPK; Dignitas connubii, art. 242, § 1.

175
Prawo Kanoniczne
55 (2012) nr 4

KS. MAREK STĘPIEŃ
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

PRAWA I OBOWIĄZKI ALUMNÓW W STATUCIE
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POLSKIEGO W RZYMIE Z 1960 R.
Treść: Wstęp. – 1. Formacja duchowa. – 2. Studia. – 3. Zasady zachowania
dyscypliny. – 3.1. Normy ogólne. – 3.2. Porządek dzienny. – 3.3. Obowiązki alumna
względem personelu Kolegium i studentów. – Zakończenie.

Wstęp
Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie utworzono w 1866 r. W tym
samym roku został zatwierdzony Regulamin, w którym określono
status prawny i zasady funkcjonowania tej instytucji, wiele miejsca
poświęcono również prawom i obowiązkom alumnów. Przepisy te prawie się nie zmieniły przez sto lat, chociaż w 1894 r. wydano w Krakowie Przepisy Kolegium Polskiego w Rzymie1, gdzie powtórzono normy
z pierwszego Regulaminu Kolegium. Kilkanaście lat później, w 1909 r.,
opublikowano jeszcze Regolamento per gli alunni del Pontificio Collegio Polacco in Roma2, gdzie sprecyzowano procedurę przyjmowania alumnów i wprowadzono możliwość korzystania z darmowych
stypendiów przez studentów ze wszystkich polskich diecezji, a także
określono roczny koszt utrzymania studenta.

Por. Przepisy Kolegium Polskiego w Rzymie, Kraków 1894. Archiwum Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie (skrót: APKP). Archiwum I (skrót: I), sygn. 26.
2
Por. Regolamento per gli alumni del Pontificio Collegio Polacco, Roma 1909.
APKP, sygn. I 27.1.
1
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Dopiero pod koniec 1960 r. Stolica Apostolska zatwierdziła nowy
Statut i Regulamin Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie3, a kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski, przesłał rektorowi, ks. prałatowi Władysławowi Rubinowi, uwierzytelniony odpis tych dokumentów z prośbą o publiczne odczytanie alumnom ich treści i zabezpieczenie uwierzytelnionej kopii w archiwum Kolegium4. Statut z 1960 r.
określił Papieskie Kolegium Polskie instytucją posiadającą kościelną
osobowość prawną, która ma za zadanie kształcenie i przygotowywanie studentów z polskich diecezji do przyjęcia święceń kapłańskich5.
Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia praw i obowiązków6
alumnów Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, określonych
w Statucie i Regulaminie z końca 1960 r.

1. Formacja duchowa
W Regulaminie7z 1960 r. zwrócono szczególną uwagę na znaczenie
formacji duchowej alumnów już od pierwszych dni ich pobytu w Ko3
	������������������������������������������������������������������������������
Dekret. Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus (��������
uwierzytelniony odpis). Rzym, 12-12-1960. Prot. Num. 493/60. APKP, Archiwum III (skrót:
III), sygn. 28.2.
4
List. Kard. S. Wyszyński do ks. W. Rubina. Warszawa, 14-02-1961. APKP, sygn.
III 28.2. Do listu załączono uwierzytelnione odpisy: listu Kongregacji skierowanego
do Prymasa Polski, Statutu i Regulaminu (kard. S. Wyszyński w liście mówi tylko o
Statucie) Papieskiego Kolegium Polskiego oraz dekretu Kongregacji zatwierdzającego Statut i Regulamin. Dokumenty te zostały zredagowane w języku łacińskim.
5
Pkt 2, Statuta Pontificii Collegia Polonorum in Urbe (uwierzytelniony odpis).
Rzym, 12-12-1960. Ad N. 3217/60/P. APKP, sygn. III 28.2, s. 1.
6
Zasady przyjmowania i usuwania alumnów w Papieskim Kolegium Polskim
w Rzymie po 1960 r. autor przedstawił w artykule Statut i Regulamin Papieskiego
Kolegium Polskiego w Rzymie z 1960 r. (zadania instytucji, zasady funkcjonowania,
personel), opublikowanym w czasopiśmie Perspectiva – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne, 20(2012), nr 1.
7
Regulamin podzielono na cztery części: O przyjęciu (pkt 1-4), O formacji duchowej (pkt 5-13), O studiach (pkt 14-20), O dyscyplinie (pkt 21-51) i dodano dwa punkty
zakończenia (pkt. 52-53). Tytuły kolejnych części i zakończenia w oryginale brzmią
następująco: De Admissione, De Formatione Spirituali, De Studiis, De Disciplina,
Epilogus. Por. Regulae ab alumnisPontificii Collegia Polonorum in Urbe servandae
(uwierzytelniony odpis). Rzym, 12-12-1960. Ad N. 3217/60/P. APKP, sygn. III 28.2,
s. 1-14.
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legium. Podkreślono, że w misji powołania bardzo ważną rolę odgrywa dążenie kleryka czy kapłana do świętości poprzez prowadzenie
odpowiedniego życia duchowego. Można to osiągnąć poprzez czyste
życie w łączności z Bogiem, a także przez rozwijanie pozytywnych
cech8. Według norm zawartych w Statucie alumni powinni odznaczać
się powołaniem do służby Bożej, wzorowo postępować, mieć nieskazitelny charakter, dobre zdrowie i potrzebne zdolności. Kandydatów
z takimi przymiotami biskupi diecezjalni delegowali na studia do Rzymu9. Należy w tym miejscu podkreślić, że od zakończenia II wojny
światowej do Papieskiego Kolegium Polskiego przyjmowano również
kapłanów, a od roku akademickiego 1963-1964 zamieszkiwali w tej
instytucji wyłącznie księża, którzy podejmowali studia specjalistyczne
w papieskich uczelniach rzymskich10.
Kapłani zamieszkujący w Kolegium byli zobowiązani do nieustannego pogłębiania życia duchowego i wytrwałego zdobywania wiedzy
intelektualnej, zgodnie z zasadami określonymi przez Stolicę Apostolską i swoich biskupów, czynienia wszystkiego dla chwały Bożej, zbawienia dusz i dobra ojczyzny11. Księża, codziennie o ustalonej godzinie, mieli obowiązek celebrować Mszę św., po niej odprawiać dziękczynienie trwające około kwadransa12. Wszyscy studenci na początku
każdego roku zobowiązani byli do odbycia rekolekcji trwających pięć
pełnych dni, czyli trzech dni mniej w stosunku do poprzednio obowiązujących uregulowań13. Raz w miesiącu, w wyznaczonym dniu,
odbywał się dzień skupienia, a ojciec duchowny wygłaszał konferenPor. pkt 5, tamże, s. 2.
Pkt 11, Statuta Pontificii Collegia Polonorum in Urbe (uwierzytelniony odpis).
Rzym, 12-12-1960. Ad N. 3217/60/P. APKP, sygn. III 28.2, s. 2.
10
Por. Listy i Wykazy alumnów Kolegium, 23-11-1953, 20-10-1954, 30-10-1959,
03-11-1960, 23-03-1962, 08-09-1963, 29-01-1964, 17-05-1965. APKP, sygn. III 39.
11
Pkt 6, Regulae ab alumnis Pontificii Collegia Polonorum in Urbe servandae (uwierzytelniony odpis). Rzym, 12-12-1960. Ad N. 3217/60/P. APKP, sygn. III 28.2, s. 2-3.
12
Pkt 11, tamże, s. 4.
13
Według norm zawartych w pierwszym Regulaminie Kolegium z 1866 r., każdy
alumn powinien raz w roku odprawić rekolekcje trwające osiem pełnych dni. Art. 3, §
1, pkt 3, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma, Roma 1866.
APKP, sygn. I 25.1, s. 9.
8
9
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cję. Wszyscy alumni mieli obowiązek obecności na liturgii „Godziny
świętej”14. Co najmniej raz w tygodniu mieli przystępować do sakramentu pokuty u wybranego spowiednika lub kierownika duchowego,
z zachowaniem postanowień kan. 1361 KPK15. Pierwszy Regulamin
stanowił, że alumni powinni to robić przynajmniej raz w ciągu piętnastu dni16. Czas ten został więc skrócony o ponad połowę.
Do obowiązków studentów, którzy nie byli kapłanami, należało:
uczestniczenie w codziennej Mszy św. i odprawianie dziękczynienia
trwającego przynajmniej kwadrans, częste przystępowanie do Komunii św., odmawianie codziennych modlitw, w tym modlitwy brewiarzowej, uczestniczenie w cotygodniowym błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem i recytowanie litanii. Każdego dnia po obiedzie
i kolacji studenci wspólnie nawiedzali Najświętszy Sakrament, byli
również zachęcani do częstego nawiedzania prywatnego17.
Regulamin stanowił, że alumni powinni odznaczać się nabożeństwem do Serca Jezusowego i Najświętszej Maryi Panny i odmawiać
Różaniec „z miłością i synowskim oddaniem dla swojej Matki”18. Nakazane praktyki religijne, wspólne czy prywatne, miały być odprawiane z pobożnością i godnością w Kolegium, kościołach rzymskich albo
w innych miejscach świętych19.W omawianych dokumentach, w poPkt 7-8, Regulae ab alumnis Pontificii Collegia Polonorum in Urbe servandae
(uwierzytelniony odpis). Rzym, 12-12-1960. Ad N. 3217/60/P. APKP, sygn. III 28.2, s. 3.
15
“Can. 1361 § 1.Praeter confessarios ordinarios alii confessarii designentur ad
quos libere alumni accedere possint. § 2. Si ii confessarii extra Seminarium degant,
et alumnus aliquem eorum acciri postulet, illum rector arcessat, nullo modo petitionis
rationem inquirens neque se aegre id ferre demonstrans; si in Seminario habitent, ipsos
alumnus libere adire potest, salva Seminarii disciplina.§ 3. Quando agitur de alumno
ad ordines admittendo vel e Seminario expellendo, nunquam confessariorum votum
exquiratur”.CIC 1917, w: AAS 9 II (1917), s. 264.
16
Art. 3, § 1, pkt 3, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma,
Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 9.
17
Pkt 9-10, Regulae ab alumnis Pontificii Collegia Polonorum in Urbe servandae
(uwierzytelniony odpis). Rzym, 12-12-1960. Ad N. 3217/60/P. APKP, sygn. III 28.2,
s. 3-4.
18
Pkt 12, tamże, s. 4.
19
Pkt 13, tamże, s. 5.
14
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równaniu do Regulaminu z 1866 r., dodatkowo zobowiązano studentów do szczególnego nabożeństwa ku czci Serca Jezusowego20.

2. Studia
Alumni przygotowujący się do kapłaństwa, oprócz pracy nad swoim rozwojem duchowym, zobowiązani byli poświęcić się wymaganym studiom filozoficznym i teologicznym, zachowując depozyt wiary, zgodnie z normami i zasadami obowiązującymi w Kościele, które
uprzednio musiały być przez nich dokładnie poznane, zrozumiane
i zaakceptowane. Tej pracy byli zobligowani poświęcać wszystkie siły
i zdolności, aby sprostać zadaniom, które stawiali przed nimi ich biskupi. Studenci uczyli się rezygnować z własnych dążeń i z pokorą
poświęcać się pracy na większą chwałę Bożą i dla zbawienia dusz.
W swych wysiłkach nie mogli poprzestawać na opanowaniu wiedzy
w stopniu minimalnym, ale cały czas pracować nad swym rozwojem
intelektualnym21.
Mieszkańcy Kolegium mogli studiować na Uniwersytecie Gregoriańskim lub na innych uczelniach kościelnych w Rzymie22. Nastąpiła
tutaj zmiana, gdyż od początku XX w. obowiązywała zasada, że alumni mogli podejmować studia tylko na Uniwersytecie Gregoriańskim23.
Omawiany Regulamin rozszerzył możliwość odbywania studiów na
inne rzymskie papieskie uczelnie kościelne24. Zakres studiów jednak
zawsze musiał być konsultowany z rektorem Kolegium, a każde nowe
Por. art. 3, § 1, pkt 1, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in
Roma, Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 9.
21
Pkt 14, Regulae ab alumnis Pontificii Collegia Polonorum in Urbe servandae (uwierzytelniony odpis). Rzym, 12-12-1960. Ad N. 3217/60/P. APKP, sygn. III 28.2, s. 5.
22
Pkt 15, tamże, s. 5-6.
23
Por. M. Stępień, Przepisy i Regulamin alumnów Papieskiego Kolegium Polskiego
w Rzymie z przełomu XIX i XX wieku, Perspectiva 19(2011), nr 2, s. 306-307.
24
Regulamin wydany w 1909 r. przewidywał identyczny cykl studiów jak pierwszy
Regulamin z 1866 r., czyli dwa lata filozofii, cztery lata teologii i kurs prawa. Jedyną
różnicę stanowi zobowiązanie do studiowania wyłącznie na Uniwersytecie Gregoriańskim. Por. pkt 62, Regolamento per gli alumni del Pontificio Collegio Polacco, Roma
1909. APKP, sygn. I 27.1, s. 10; art. 3, § 2, pkt 1, Regolamento del Pontificio Collegio
Polacco. Istituto in Roma, Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 9-10.
20
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zajęcie uniwersyteckie lub domowe, w tym również powtarzanie roku,
można było podjąć tylko po uzyskaniu jednoznacznej zgody rektora25.
W Regulaminie z 1960 r. sugerowano, aby studenci posługiwali się językiem polskim, doskonaląc go w piśmie i mowie, oraz często korzystali z języka łacińskiego i włoskiego26. Natomiast tuż po utworzeniu
Kolegium w połowie XIX w. nakazywano w Regulaminie, by alumni posługiwali się przede wszystkim językiem włoskim i łacińskim,
a tylko za zgodą rektora rozmawiali w języku ojczystym27.Nastąpiła tu
zasadnicza zmiana.
Omawiany Statut i Regulamin z 1960 r. odnosił się przede wszystkim do alumnów przygotowujących się do przyjęcia święceń kapłańskich, dlatego położono w nim nacisk na studia filozoficzne i teologiczne. Należy jednak zaznaczyć, o czym już wspomniano wyżej, że
od 1963 r. w Papieskim Kolegium Polskim zamieszkiwali wyłącznie
księża kierowani na studia do Rzymu przez swoich biskupów28.W konsekwencji, przez prawie cały okres obowiązywania Statutu i Regulaminu z 1960 r., w Kolegium zamieszkiwali kapłani, którzy studiowali
Pkt 16-17, Regulae ab alumnis Pontificii Collegii Polonorum in Urbe servandae
(uwierzytelniony odpis). Rzym, 12-12-1960. Ad N. 3217/60/P. APKP, sygn. III 28.2,
s. 6.
26
Pkt 20, tamże.
27
Por. art. 10, pkt 28, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in
Roma, Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 35. W Regulaminie z 1866 r. nakazano
używanie na przede wszystkim języka włoskiego i łacińskiego. Por. M. Stępień, Prawa
i obowiązki alumnów w Regulaminie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie z 1866 r.,
Prawo Kanoniczne 55(2012), nr 1, s. 93.
28
Por. Listy i Wykazy alumnów Kolegium, 23-11-1953, 20-10-1954, 30-10-1959,
03-11-1960, 23-03-1962, 08-09-1963, 29-01-1964, 17-05-1965. APKP, sygn. III 39.
Por. pkt 15, Regulae ab alumnis Pontificii Collegia Polonorum in Urbe servandae
(uwierzytelniony odpis). Rzym, 12-12-1960. Ad N. 3217/60/P. APKP, sygn. III 28.2, s.
5-6. Preferowanie Uniwersytetu Gregoriańskiego miało swoje źródło w Regulaminie
Kolegium wydanym w 1909 r., gdzie zobowiązano alumnów do studiowanie wyłącznie na Uniwersytecie Gregoriańskim, co było związane z bardzo dobrą opinią, jaką
wówczas cieszył się ten uniwersytet. Regolamento per gli alumni del Pontificio CollegioPolacco, Roma 1909. APKP, sygn.I 27.1; por. M. Stępień, Przepisy i Regulamin
alumnów Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie z przełomu XIX i XX wieku, Perspectiva 19(2011) nr 2, s. 306-307.
25
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różne dyscypliny wskazane przez ich własnych biskupów, a nie klerycy, przygotowujący się do przyjęcia święceń i studiujący filozofię,
teologię oraz prawo, jak to precyzował pierwszy Regulamin Kolegium
z połowy XIX w.29

3. Zasady zachowania dyscypliny
Statut z 1960 r. przewidywał funkcję kardynała protektora i dwóch
tzw. deputatów, z których jeden zajmował się sprawami administracyjnymi, a drugi zasadami zachowania dyscypliny w Kolegium. Deputatami byli księża mianowani przez Kongregację na okres sześciu lat30.
Ustanowiona w omawianych dokumentach kadencyjność nominacji
deputatów była nowością. Regulamin z 1866 r. stanowił, że nad funkcjonowaniem Kolegium czuwał kardynał protektor, któremu pomocą
służyli dwaj deputaci przez niego mianowani spośród duchowieństwa
rzymskiego, ale bez określenia kadencyjności. Do zadań deputatów
należało: dbanie o przestrzeganie dyscypliny, zajmowanie się bieżącą
administracją Kolegium, wypełnianie obowiązków określonych przez
kardynała protektora. Oprócz tego byli oni zobowiązani wizytować
Kolegium nie mniej niż jeden raz na piętnaście dni. Alumni w czasie
takiej wizytacji mieli prawo przedstawić swoją sytuację, prosić o pomoc31.
Czwartą część Regulaminu z 1960 r. poświęcono dyscyplinie i podzielono na trzy paragrafy. W pierwszym zamieszczono przepisy ogólne, drugi dotyczył porządku dziennego, w trzecim opisano obowiązki
wobec innych32.
29
Art. 1, pkt 2, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma,
Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 3. Por. M. Stępień, Prawa i obowiązki alumnów
w Regulaminie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie z 1866 r., Prawo Kanoniczne 55(2012), nr 1, s. 84.
30
Pkt 3, 7, Statuta Pontificii Collegia Polonorum in Urbe (uwierzytelniony odpis).
Rzym, 12-12-1960. Ad N. 3217/60/P. APKP, sygn. III 28.2, s. 1-2.
31
Art. 1, pkt 4, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma,
Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 35.
32
Por. pkt 21-51, Regulae ab alumnis Pontificii Collegia Polonorum in Urbe servandae (uwierzytelniony odpis). Rzym, 12-12-1960. Ad N. 3217/60/P. APKP, sygn. III
28.2, s. 7-13.
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3.1. Normy ogólne
Student, który został przyjęty do Kolegium miał obowiązek stawić się w Rzymie przed początkiem października, posiadać ubranie
na cały rok oraz określoną sumę pieniędzy, wystarczającą na powrót
do ojczyzny i inne wydatki. Kwota ta obowiązkowo miała być zdeponowana u ekonoma Kolegium33. Kapłan, który ubiegał się o przyjęcie,
musiał uzyskać zgodę Prymasa Polski, następnie zgłosić się do Kolegium pierwszego października. W trakcie studiów nie mógł przebywać
w Kolegium w czasie wakacji (15 lipca – 1 października), zobowiązany był wówczas zapewnić sobie inne miejsce pobytu we własnym
zakresie34.
Alumni zarówno w życiu duchowym, jak i w procesie kształcenia intelektualnego, zobowiązani byli do czynienia stałych postępów,
zważając, aby swoim zachowaniem nie utrudniać życiakolegom35. We
wspólnocie ważnym celem było zapewnienie wszystkim podobnych,
w miarę możliwości wygodnych warunków życia. Każdy był zobowiązany zachowywać czystość we własnym pokoju i budynku, dbać
o swoje ubrania oraz o inne rzeczy, zarówno własne, jak i wspólne.
Nie można było wchodzić do cudzego pokoju bez zaproszenia gospodarza36. Zachęcano alumnów, aby pamiętali o ćwiczeniach fizycznych
– co było nowością, a także, by dbali o zdrowie. W razie złego samopoczucia należało niezwłocznie powiadamiać prefekta. Chory nie mógł,
bez zezwolenia przełożonego, wzywać lekarza do Kolegium37. Student
mógł wychodzić do uniwersytetu, na spacer lub w każdym innym celu
tylko z socjuszem, wcześniej uzyskawszy zgodę przełożonego. Powrót
Według Regulaminu z 1866 r. zdeponowana suma powinna wystarczyć na pokrycie kosztów czasowego wyjazdu do ojczyzny oraz utrzymanie studenta w Kolegium
przez okres semestru. Por. art. 2, pkt 4, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco.
Istituto in Roma, Roma 1866.APKP, sygn. I 25.1, s.6.
34
Pkt 3-4, Regulae ab alumnis Pontificii Collegia Polonorum in Urbe servandae
(uwierzytelniony odpis). Rzym, 12-12-1960. Ad N. 3217/60/P. APKP, sygn. III 28.2,
s. 1-2.
35
Pkt 21, tamże, s. 7.
36
Pkt 22-23, tamże.
37
Pkt 24, tamże.
33
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do Kolegium musiał nastąpić przed nieszporami. W dniach świątecznych dopuszczano możliwość wychodzenia alumna na prośbę jego ordynariusza albo z innej poważnej przyczyny – po uzyskaniu zgody.
Przyczyną usprawiedliwiającą mogło być spełnianie praktyk religijnych i uczestniczenie we Mszy św. poza Kolegium. W takim przypadku nie było konieczności wychodzenia z socjuszem38.
Zgodnie z normami zawartymi w pierwszym Regulaminie z XIX w.,
wyjście alumna z Kolegium odbywało się tylko za zgodą rektora. Natomiast w omawianych dokumentach mówi się tylko o zgodzie, bez
doprecyzowania, przez kogo miałaby być wydawana39. Na przełomie
XIX i XX w. określono, że alumni mogli wychodzić do miasta bramą
główną w gronie przynajmniej trzech osób, a księża dwóch40. Regulamin z 1909 r. zezwalał, by alumn wychodził sam w celu spotkania się
ze swoim biskupem lub inną osobą „kościelną”, z którą miał specjalne
relacje, oczywiście po uzyskaniu pozwolenia rektora. Zasada ta dotyczyła także krewnych. W innych wypadkach musiał mieć socjusza
wyznaczonego przez rektora41.
Regulamin z 1960 r. zabraniał klerykom udawania się do teatru
i kina, gdy spektakle odbywały się w salach publicznych, oraz do restauracji i karczm42. Był to nowy szczegółowy zakaz, w normach poprzednio obowiązujących miejsca niedozwolone określano ogólnie,
bez ich precyzowania43.Poza czasem rekreacji i spaceru studentów
Pkt 27, 29, tamże, s. 8.
Por. art. 10, pkt 23, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in
Roma, Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 34.
40
Por. pkt 52, Przepisy Kolegium Polskiego w Rzymie, Kraków 1894. APKP, sygn.
I 26, s. 12.
41
Pkt 35, Regolamento per gli alumni del Pontificio Collegio Polacco, Roma 1909.
APKP, sygn. I 27.1, s. 7.
42
Pkt 28, Regulae ab alumnis Pontificii Collegia Polonorum in Urbe servandae (uwierzytelniony odpis). Rzym, 12-12-1960. Ad N. 3217/60/P. APKP, sygn. III 28.2, s. 8.
43
W Regulaminie z 1866 r. nakazywano unikać: zebrań publicznych i miejsc, gdzie
zwykle gromadziło się wielu ludzi, spożywania obiadu poza Kolegium i posilania się
w miejscach publicznych w mieście i poza miastem, udawania się do miejsc nieodpowiednich dla duchownych. Art. 3, § 3, pkt 3, 4; art. 5, pkt 10, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma, Roma 1866.APKP, sygn. I 25.1, s. 11-12.
38
39
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obowiązywało milczenie, co miało sprzyjać zdobywaniu wiedzy44.
Przebywanie w kuchni Kolegium bez zgody ekonoma było zabronione. Nie można było zabierać żywności do pokoi i jej tam przechowywać. Rygorystycznie zakazane było posiadanie alkoholu45. Miejscem
rekreacji była specjalnie przeznaczona do tych celów aula, ogród lub
taras, ale nigdy prywatny pokój. W Regulaminie podkreślono, że klerycy powinni wystrzegać się palenia tytoniu, a przynajmniej starać się
ograniczać to „przyzwyczajenie”46.

3.2. Porządek dzienny
Alumni mieli wstawać rano na dźwięk dzwonka i zwracać się myślami do Boga. Bez specjalnego zezwolenia nikt nie mógł wstać przed
dzwonkiem. Następnie wszyscy udawali na modlitwy poranne i Mszę
świętą, po czym przechodzono do refektarza na śniadanie. Po posiłku
przewidziany był czas na porządkowanie własnego pokoju47. Studenci zobowiązani byli udawać się do uniwersytetu w towarzystwie co
najmniej jednej osoby – nigdy pojedynczo. W drodze powrotnej nie
mogli wchodzić do sklepów ani spacerować po mieście bez zezwolenia przełożonego48.
Po rekreacji południowej była przewidziana nieprzekraczająca godziny„sjesta”. W tym czasie należało zachować ciszę, aby umożliwić
44
Pkt 30, Regulae ab alumnis Pontificii Collegia Polonorum in Urbe servandae
(uwierzytelniony odpis). Rzym, 12-12-1960. Ad N. 3217/60/P. APKP, sygn. III 28.2,
s. 9. W tekście Regulaminu posłużono się cytatem ze św. Karola Boromeusza [„…silentium per multum ad pacispietatis que conservationem conferat”].
45
Pkt 36, Regulae ab alumnis Pontificii Collegia Polonorum in Urbe servandae
(uwierzytelniony odpis). Rzym, 12-12-1960. Ad N. 3217/60/P. APKP, sygn. III 28.2,
s. 10.
46
Pkt 39-40, tamże. W Regulaminie z 1909 r. także zezwalano na palenie tytoniu,
ale tylko we własnym pokoju i pod warunkiem, że nie ma w nim w danym momencie
innych osób. Por. pkt 32, Regolamento per gli alumni del Pontificio Collegio Polacco,
Roma 1909. APKP, sygn. I 27.1, s. 6.
47
Pkt 31-33, Regulae ab alumnis Pontificii Collegia Polonorum in Urbe servandae
(uwierzytelniony odpis). Rzym, 12-12-1960. Ad N. 3217/60/P. APKP, sygn. III 28.2,
s. 9.
48
Pkt 34, tamże.
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wypoczynek innym49. Po raz pierwszy była mowa o wypoczynku popołudniowym w Przepisach Kolegium wydanych w końcu XIX w. Wtedy
przewidziano na ten cel godzinę po rekreacji poobiedniej w dniach od
3 maja do 14 września każdego roku. W tym czasie alumni mogli się
położyć, w budynku należałozachować milczenie, nikogo nie należało
odwiedzać ani przemieszczać się głośno po korytarzach. Takie uregulowania powtórzono w Regulaminie wydanym w 1909 r.50 Natomiast
w omawianych dokumentach cisza w budynku obowiązywała dodatkowo w czasie przeznaczonym na prywatne zajęcia studentów51. Na
spacer musieli chodzić wszyscy, z wyjątkiem tych, którzy grali w tym
czasie w piłkę w ogrodzie Kolegium, lub mieli inną poważną przyczynę uniemożliwiającą wypełnienie tego obowiązku52. Według wcześniej
obowiązujących norm, studenci udawali się w towarzystwie prefekta
i grupy współtowarzyszy na spacer, podczas którego obowiązywało
milczenie. Nikt nie mógł pozostać w domu w czasie spaceru, nie uzyskawszy zgody przełożonego53.
W Regulaminie z 1960 r. jednoznacznie określono, że po nieszporach, rachunku sumienia oraz modlitwach wieczornych niezwłocznie
należało udać się do swojego pokoju, nie można już było załatwiać
jakichkolwiek spraw. Po sygnale dźwiękowym gaszono światło, po
czym natychmiast należało udać się na spoczynek. Od tego momentu
obowiązywało milczenie i tylko za specjalnym pozwoleniem można
było po ciszy nocnej udać się do swego pokoju54. Zasady obowiązuPkt 41, tamże, s. 11.
Por. pkt 45, Przepisy Kolegium Polskiego w Rzymie, Kraków 1894. APKP, sygn.
I 26, s. 11; Orario pomeridiano, Regolamento per gli alunni del Pontificio Collegio
Polacco, Roma 1909. APKP, sygn. I 27.1, s. 13.
51
Pkt 43, Regulae ab alumnis Pontificii Collegia Polonorum in Urbe servandae
(uwierzytelniony odpis). Rzym, 12-12-1960. Ad N. 3217/60/P. APKP, sygn. III 28.2,
s. 11.
52
Pkt 42, tamże.
53
Art. 10, pkt 19-22, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in
Roma, Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 33. Por. M. Stępień, Prawa i obowiązki
alumnów w Regulaminie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie z 1866 r., Prawo
Kanoniczne 55(2012), nr 1, s. 94.
54
Pkt 44, Regulae ab alumnis Pontificii Collegia Polonorum in Urbe servandae
49
50
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jące studentów w czasie udawania się na spoczynek były podobne do
opisanych w pierwszym Regulaminie Kolegium55.

3.3. Obowiązki alumna względem personelu
Kolegium i studentów
Ostatni paragraf w trzeciej części omawianego Regulaminu zawiera siedem punktów i jest zatytułowany „o obowiązkach względem
innych”56. W przepisach tych zobowiązywano alumnów, by darzyli
szacunkiem i zaufaniem moderatorów Kolegium, byli im posłuszni
i wszelkie ich uwagi przyjmowali z życzliwością i zrozumieniem57.
Polecenia i prośby prefekta alumnów, ceremoniarza, kantora należało
wykonywać w duchu posłuszeństwa i zrozumienia58. Obowiązywała
generalna zasada, że studenci nie mogli przebywać w części budynku zajmowanej przez siostry zakonne bez pozwolenia przełożonego.
Wyjątkiem były sytuacje, w których osoby pełniące funkcje liturgiczne mogły udawać się tam w celu załatwiania pilnych spraw, po czym
zobowiązane były do niezwłocznego opuszczenia tego miejsca59. Studenci nie mogli o nic prosić pracowników Kolegium ani innych pracujących czasowo na terenie Kolegium osób ani wydawać im poleceń
bez pozwolenia przełożonego. Zakazane było też zapraszanie ich do
prywatnych pokoi60. Przyjmowanie gości z zewnątrz dozwolone było
tylko w czasie wolnym w rozmównicy, po wcześniejszym otrzymaniu
zgody. Zaproszenie bliskich osób do własnego pokoju było możliwe
tylko po otrzymaniu specjalnego zezwolenia61.
(uwierzytelniony odpis). Rzym, 12-12-1960. Ad N. 3217/60/P. APKP, sygn. III 28.2,
s. 11.
55
Por. art. 10, pkt 11-12, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in
Roma, Roma 1866.APKP, sygn. I 25.1, s. 31-32.
56
Por. pkt 45-51, Regulae ab alumnis Pontificii Collegia Polonorum in Urbe servandae (uwierzytelniony odpis). Rzym, 12-12-1960. Ad N. 3217/60/P. APKP, sygn. III
28.2, s. 11-13.
57
Pkt 45-46, tamże, s. 11-12.
58
Pkt 47, tamże, s. 12.
59
Pkt 48, tamże.
60
Pkt 49, tamże.
61
Pkt 50, tamże, s. 13.

[13]

PRAWA I OBOWIĄZKI ALUMNÓW

187

Rektor miał prawo usunąć studenta z Kolegium, jeśli ten nie mógł
opanować wymaganej wiedzy, nie przestrzegał dyscypliny, był niedbały w swoim zachowaniu. Aby to zrobić, rektor musiał wysłuchać opinii
deputatów i zakomunikować swoją decyzję biskupowi ordynariuszowi
alumna62. Procedura usunięcia studenta z Kolegium została zmieniona
w stosunku do obowiązującej od połowy XIX w. Wówczas rektor na
usunięcie studenta musiał uzyskać zgodę protektora Kolegium. Według norm z 1960 r. do usunięcia wystarczyły konsultacje rektora z deputatami63.
Na końcu omawianych dokumentów umieszczono formułę stwierdzającą, iż żadne nowe prawa i zwyczaje nie mogą być w Kolegium
wprowadzane, a istniejące zawieszane lub zmieniane. Alumni mieli być zaznajamiani z obowiązującymi przepisami i wykonywać je
z wiarą i gorliwością. Każdy student, który nie stosowałby się do norm
zawartych w Statucie i Regulaminie, co w konsekwencji przeszkadzałoby w odpowiednim przygotowaniu się do kapłaństwa, musiał być
świadomy, że może zostać usunięty z Kolegium, zgodnie z kan. 137164.
Postanowienia końcowe, jak wynika z treści dwóch ostatnich punktów,

62
Pkt 13, Statuta Pontificii Collegia Polonorum in Urbe (uwierzytelniony odpis).
Rzym, 12-12-1960. Ad N. 3217/60/P. APKP, sygn. III 28.2, s. 3.
63
Procedury usuwania alumnów z Kolegium określone w Regulaminie z 1866 r.
były bardziej szczegółowe. Pierwszych sześć miesięcy pobytu studenta w Kolegium
było okresem próby. W tym czasie, jak i przez cały okres kształcenia, alumni mogli
zostać usunięci przez przełożonych z następujących powodów: poważnych problemów ze zdrowiem, które uniemożliwiałyby kontynuowanie studiów; braku dostatecznych postępów w nauce; braku powołania do stanu duchownego; nieprzestrzegania
dyscypliny w Kolegium, mimo powtarzanych upomnień; postawy nieposłuszeństwa,
nieopanowania w stosunku do przełożonych oraz zakłócania porządku w Kolegium;
braku zadowalających postępów w kształtowaniu postawy i charakteru. Art. 2, pkt 1415, RegolamentodelPontificioCollegioPolacco. Istituto in Roma, Roma 1866. APKP,
sygn. I 25.1, s. 7.
64
“Can. 1371 E Seminario dimittantur dyscoli, incorrigibiles, seditiosi, ii qui ob
mores atque indolem ad statum ecclesiasticum idonei non videantur; itemque, qui in
studiis adeo parum proficient ut spes non affulgeat eos sufficientem doctrinam fore
assecuturos; praesertim vero statim dimittantur qui forte contra bonos mores aut fidem
deliquerint”.CIC 1917. w: AAS 9 II (1917), s. 266.
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odnoszą się do norm zawartych zarówno w Statucie, jak i w Regulaminie Papieskiego Kolegium Polskiego z 1960 r65.

Zakończenie
Statut i Regulamin Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie
Stolica Apostolska zatwierdziła w końcu 1960 r. Kolegium określono
instytucją posiadającą kościelną osobowość prawną, mającą za zadanie kształcenie i przygotowywanie studentów z polskich diecezji do
przyjęcia święceń kapłańskich.
Omawiane dokumenty odnosiły się przede wszystkim do alumnów
przygotowujących się do przyjęcia święceń kapłańskich, dlatego położono w nich nacisk na studia filozoficzne i teologiczne. Przez prawie
cały okres obowiązywania Statutu i Regulaminu z 1960 r. w Kolegium
zamieszkiwali jednak księża, którzy podejmowali studia specjalistyczne z zakresu różnych dyscyplin, zależnie od decyzji ich biskupów, a nie tylko filozoficzne, teologiczne czy prawne, jak precyzował
pierwszy Regulamin Kolegium z połowy XIX w. Każdy kapłan, który
ubiegał się o przyjęcie do Kolegium, musiał uzyskać zgodę kardynała
Prymasa Polski.
Statut stanowił, że alumni mieli odznaczać się powołaniem do służby Bożej, wzorowo postępować, mieć nieskazitelny charakter, dobre
zdrowie i potrzebne zdolności. W Regulaminie z 1960 r. zwrócono
szczególną uwagę na znaczenie formacji duchowej studentów. Podkreślono, że w misji powołania bardzo ważną rolę odgrywa dążenie
kleryka czy kapłana do świętości poprzez prowadzenie odpowiedniego
życia duchowego.
Księża zamieszkujący w Kolegium byli zobowiązani do nieustannego pogłębiania życia duchowego i wytrwałego zdobywania wiedzy
intelektualnej, zgodnie z zasadami określonymi przez Stolicę Apostolską i swoich biskupów, czynienia wszystkiego dla chwały Bożej,
zbawienia dusz i dobra swojej ojczyzny. Mieli oni obowiązek codzienPkt 52-53, Regulae ab alumnis Pontificii Collegia Polonorum in Urbe servandae
(uwierzytelniony odpis). Rzym, 12-12-1960. Ad N. 3217/60/P. APKP, sygn. III 28.2,
s. 14.
65
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nego celebrowania Mszy św. i odprawiania dziękczynienia. Wszyscy
studenci na początku każdego roku zobowiązani byli do odbycia rekolekcji trwających pięć pełnych dni, zamiast dotychczasowych ośmiu.
Raz w miesiącu odbywał się dzień skupienia, a co najmniej raz na tydzień alumni zobowiązani byli przystępować do sakramentu pokuty
u wybranego spowiednika lub kierownika duchowego. Także w tym
przypadku postanowieniem Regulaminu skrócono ten czas o ponad
połowę.
Studenci mieli za zadanie uczyć się rezygnować z własnych dążeń oraz z pokorą poświęcać się pracy na większą chwałę Bożą i dla
zbawienia dusz. Odbywali studia na Uniwersytecie Gregoriańskim
lub na innych kościelnych uczelniach w Rzymie. Od początku XX w.
obowiązywała zasada, że mieszkańcy Kolegium mogli podejmować
studia tylko na Uniwersytecie Gregoriańskim. W omawianym Regulaminie umożliwiono studiowanie także na innych rzymskich uczelniach
kościelnych. Zakres studiów zawsze musiał być konsultowany z rektorem Kolegium. Regulamin z 1960 r. stanowił, że studenci w Kolegium powinni posługiwać się przede wszystkim językiem polskim,
doskonaląc go w piśmie i mowie,ale również, by często korzystali z języka łacińskiego i włoskiego. Ostatnią część Regulaminu poświęcono
zasadom zachowania dyscypliny, określając tam ogólne prawa i obowiązki alumna względem personelu Kolegium oraz innych studentów,
zawarto tam również wskazania dotyczące porządku dziennego.
Rights and responsibilities of alumni in the bylaws and Statutes of the Polish
Pontifical College in Rome in 1960
At the end of 1960, the Holy See approved new Bylaws and Statutes of the Pontifical Polish College in Rome. The Polish Pontifical College was identified as an institution having ecclesiasticallegal personality, which is responsible for educating and
preparing students from Polish dioceses to become ordained as priests.
Primarily, these documents relate to students who were preparing to receive the
sacrament of Holy Orders. A great emphasis was placed on the study of philosophy
and theology. Since 1963, only priests resided at the Polish Pontifical College that
were sent by their diocesan bishops for specialized studies in Rome.
The Bylaws and Statutes require that the students show a vocation to the service of
God, be exemplary role models, have good character, good health and needed talents.
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Special attention was given to the importance of spiritual development of the students.
The bylaws emphasize the importance of the seminarian’s pursuit of his vocation or
a priest’s holiness, by maintaining an appropriate spiritual life. Students are also required to constantly and consistently gain intellectual knowledge, in accordance to
the bylaws laid down by the Holy See and their bishops. The last part of the Bylaws
stresses the importance of discipline, stating the general standards, the responsibilities
of the alumni in regards to College personnel and students, as well as providing the
daily agenda.
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LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION FACE
À L’ŒCUMÉNISME EN EUROPE DE L’EST
Plan: Préface. – 1. La situation œcuménique. – 2. La conscience œcuménique
dans l’œuvre de l’évangélisation. – 3. L’évangélisation dans l’esprit œcuménique. –
Résume.

Préface
Depuis un certain temps on parle ouvertement de la soi-disant nouvelle évangélisation dont l’Europe contemporaine a vraiment besoin.
Ce terme adopté par le pape Jean Paul II concerne surtout l’Europe de
l’Est. C’est sur ce terrain qu’on a intenté les processus de l’athéisme
programmé. L’un des buts principaux des partis prolétariens était la
formation des sociétés athées. Le processus de l’athéisassions a commencé en Russie au moment de la prise du pouvoir par le Parti Communiste. Pendant les débats du VIIe Conseil du Parti on a adopté le
principe qu’il est impossible de bâtir le socialisme parmi les croyants1.
Ce point de vue a été adopté et propagé par les partis ouvriers dans
tous les pays de l’Europe de l’Est. Ces partis favorisaient la libération
réelle des masses ouvrières des préjugés religieux en organisant une
large propagande scientifique, d’instruction publique et antireligieuse.
A travers cette lutte avec la religion et la tradition nationale on voulait réorganiser entièrement le système social et former le modèle d’un
Por. A. Grajewski, Najdłuższa religijna wojna XX wieku. Z dziejów ateizmu
w ZSRR, w: Chrześcijaństwo w Związku Radzieckim w dobie pierestrojki i głasnosti. Materiały z sesji Eklezjologiczno-Misjologicznej. Pieniężno, 2-30 IX 1989, red.
W. Grzeszczak, E. Śliwka, Warszawa-Pieniężno 1992, s. 75.
1
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homme nouveau – athée et indifférent nationalement2. La propagation
de l’athéisme prenait des formes et méthodes différentes. Elle visait
l’homme entier – son cerveau, ses sentiments et ses états d’esprit. Très
forte était également la pression du milieu des institutions responsables
pour la propagande athée parmi les croyants. Elle se traduisait souvent
par les licenciements, le transfer d’un poste de travail meilleur au pire,
des blâmes et par des représailles.
L’époque de l’athéisme militant après les années soixante-dix a été
clôturée. Les principes des idéologues de l’athéisme ne se sont pas
réalisés. Les changements introduits pendant la période de perestroika
et glasnost ont inauguré l’époque de la renaissance. Cela ne signifie
pourtant pas la revalorisation immédiate de l’attitude des autorités envers la religion, car elles n’ont pas renoncé à exercer une influence sur
la formation du nouveau modèle de la vie religieuse3. Il en résulte que,
pour entreprendre les actions de réparation efficaces, il faut avoir la
conscience des dégâts faits dans les cœurs des hommes, les dégâts faits
aux Eglises chrétiennes. Il faut essayer de les évaluer et exprimer dans
les chiffres, diagrammes, comparaisons et autres rapprochements, car
seulement de cette façon les activités préparatoires seront méthodiques
et la nouvelle évangélisation se réalisera.
En faisant l’évaluation actuelle de la réalité il est important de souligner, que les changements qui se sont opérés en Europe de l’Est dans
les années quatre-vingts et quatre-vingt-dix du siècle passé ont influencé le changement de la face de cette région de l’Europe. Ils ont restitué
avant tout la liberté des pratiques religieuses et ont permis la reconstruction matérielle et organisatrice des Eglises chrétiennes respectives.
De l’autre côté quand même, ils n’étaient pas libres des phénomènes
négatifs tels que : le démembrement intérieur des Eglises respectives,
l’arrivée des sectes religieuses, la manière de traiter les problèmes reli-

Por. J. Szymański, Kościoły i związki wyznaniowe w ZSRR, w: Encyklopedia
„Białych Plam”, t. 19, Radom 2005, s. 194-209.
3
Por. J. Szymański, Historia laicyzacji. Skala oddziaływania antyreligijnego na
sytuację Kościoła katolickiego na Wschodzie, Sympozjum IX 2005 nr 1(14), s. 43.
2
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gieux instrumentalement, un certain trouble idéologique et égarement,
le manque de l’activité communautaire4.
Dans mon intervention je voudrais démontrer que la nouvelle évangélisation sera plus efficace, quand elle sera entreprise en même temps
par toutes les Eglises chrétiennes, donc dans l’esprit œcuménique.
Je pense qu’il ne faut pas être expert dans le problème pour apercevoir l’existence d’un lien très étroit entre la nouvelle évangélisation
et l’œcuménisme. Les deux formes de l’activité de l’Eglise trouvent
leur plus profonde justification dans la prière archipresbytérale du
Christ: »Pour que tous soient un. Père, qu’ils soient unis à nous, comme toi tu es en moi et moi en toi. Qu’ils soient un pour que le monde croie que tu m’as envoyé5.» Il est évident que ce lien étroit entre
l’évangélisation et l’œcuménisme devient très important dans la vie de
l’Eglise dans les pays de l’Europe de l’Est.
La situation religieuse en Europe de l’Est est très complexe et différenciée dans les pays respectifs. Il est impossible, dans une intervention
aussi courte, de mettre en valeur tous ses aspects, alors je suis contraint
à de certaines généralités et de me référer seulement aux problèmes
les plus importants de cette réalité aussi riche que j’avais esquissé au
début. Parmi les aspects les plus complexes de la situation dans les
pays de l’Europe de l’Est j’aimerais attirer l’attention sur la situation
œcuménique actuelle, et ensuite indiquer la nécessité de la conscience
œcuménique dans le travail de l’évangélisation, et enfin formuler quelques propositions et conclusions dans la matière discutée.
1. La situation œcuménique
La situation œcuménique est connue généralement, surtout les relations entre les catholiques et les orthodoxes sont marquées de plusieurs
tensions et difficultés. Elles ont apparu dans le contexte de la vivification de l’activité de l’Eglise catholique dans les pays de l’Europe de
l’Est dans la nouvelle situation socio-politique. Plusieurs problèmes
Por. A. Furier, Problemy wierzących w Rosji w połowie ’97, Życie i Myśl 1997,
nr 3, s. 69.
5
J 17,21.
4
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dans ces relations résultent des conditions politiques et des difficultés
que vit l’Eglise Orthodoxe pour définir à nouveau sa place en Russie
et en Europe6.
Une plus grande intensité de ces difficultés date de l’année 1991,
c’est-à-dire du moment où le Siège Apostolique a instauré deux administrations apostoliques pour le rite latin de la partie européenne
et asiatique de la Russie et ensuite a élevé ces deux administrations
au rang du diocèse en 2002. Ces événements ont été considérés par
l’Eglise orthodoxe comme une expansion de l’Eglise catholique, donc
dans la catégorie de la politique missionnaire et non pas comme le
travail pastoral et d’évangélisation7. Sauf de l’expansion, l’Eglise catholique est accusée du prosélytisme et de l’appui de l’uniatisme8. Ces
reproches découlent avant tout de la compréhension différente de ces
deux côtés des problèmes mentionnés et des divers conditionnements.
On exige alors le dénouement commun dans l’esprit du dialogue œcuménique. D’ailleurs les essais ont été déjà entrepris par la Commission
Mixte pour le dialogue des catholiques et orthodoxes en 1990 et en
1993. Et bien que certaines constatations aient été faites, elles n’ont pas
apporté des résultats attendus.
Les difficultés actuelles et les conditionnements dans les relations
mutuelles des catholiques et des orthodoxes constituent pour les deux
Eglises un défi d’approfondir la connaissance mutuelle et en même
temps se découvrir de façon plus complexe en tant qu’« Eglises-sœurs » afin de pouvoir réaliser leur mission en Europe de l’Est. D’où,

6
Por. T. Kałużny, Ewangelizacja w Europie Wschodniej w perspektywie ekumenicznej. Problemy i wyzwania, Sympozjum IX 2005, nr 1(14), s. 64 nn.
7
Por. T. Kałużny, Sytuacja miedzykościelna w Rosji, w: „Kościoły siostrzane”
w dialogu (Ekumenizm i integracja), red. Z. Glaeser, Opole 2002, s. 250-253; J. Tofiluk, Ekumenia w sytuacji wolności Europy Środkowo-Wschodniej, w: Ku duchowej
integracji Europy (Teologia w dialogu), red. A. Kaim, P. Kantyka, Lublin 2005, s. 34.
8
Por. Verbale Della sessione del Sinodo della Chiesa ortodossa russa (10 giugno1997), Il Regno-attualita 2002, nr. 14, s.436; W. Kasper, Między Moskwą a Rzymem – teologiczne korzenie sporu, Przegląd Powszechny 2002, nr 6, s. 307-318.
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à part le zèle apostolique, il résulte la nécessité de la conscience œcuménique convenable9.
2. La conscience œcuménique dans l’œuvre de l’évangélisation
Les documents de l’Eglise catholique soulignent avant tout la nécessité de l’œcuménisme dans l’œuvre de l’évangélisation. La division
de la chrétienneté en plusieurs confessions est un obstacle sérieux dans
la profession de l’Evangile au monde contemporain10.
On peut puiser les forces pour l’évangélisation œcuménique dans
de nombreux discours du pape Jean Paul II, qui a fait d’œcuménisme
l’une des priorités de son pontificat et a considéré le dialogue œcuménique comme le « signe du temps 11». Pendant plusieurs occasions
il soulignait que le souci de l’unité n’est pas un « supplément » de
l’activité traditionnelle de l’Eglise, mais appartient de façon organique
à sa vie12. La base de ce souci est l’héritage commun de la foi et les
liens de fraternité, qui existent entre les chrétiens malgré les divisions,
mais avant tout le lien sacramentel qui découle du sacrement du baptême13. Le lien spécial existe entre l’Eglise catholique et les Eglises
orthodoxes qui possèdent les vrais sacrements, surtout en vigueur de la
succession apostolique, la prêtrise et l’Eucharistie14.

9
Por. T. Vetrali, Ekumenizm i dialog warunkiem ewangelizacji na wschodzie
Europy, w: Głoszenie Ewangelii w Europie Środkowowschodniej, Warszawa 1999,
s. 359.
10
Por. Sobór Watykański II, Dekret Unitatis redintegratio, nr 1: „Ten brak jedności
jawnie sprzeciwia się woli Chrystusa, jest zgorszeniem dla świata , a przy tym szkodzi
najświętszej sprawie przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu”.
11
Por. Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint, nr 3 i 99.
12
Por. Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich, Nairobi, 7 maj1980, L’Osservatore Romano (wyd. pol.) 1980, nr 1(6), s. 16;
Jan Paweł II, Przywróćmy widzialną jedność Kościołowi. Przemówienie podczas spotkania z Patriarchą Teoktystem i członkami Świętego Synodu Rumuńskiego Kościoła
Prawosławnego. Bukareszt, 8 maj 1999, L’Osservatore Romano (wyd. pol.) 1999, nr
7(20), s. 21.
13
Por. Sobór Watykański II, Dekret Unitatis redintegratio, nr 22.
14
Por. Tamże, nr 15.
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Dans l’évangélisation menée en Europe de l’Est il faut prendre en
considération encore un type de l’unité : l’unité créée par le sang des
martyrs de toutes les Eglises. Le témoignage des martyrs appartenant
aux différentes Eglises de l’Europe de l’Est aide à découvrir la vérité que les chrétiens, malgré les divisions et de nombreuses difficultés
dans les relations mutuelles, sont capables de franchir les limites de
leurs confessions et participer à la communauté des saints15. Les saints
nous unissent, nous ne pouvons pas ne pas être unis16. Le martyre se
présente alors comme une valeur par-dessus les confessions. Une telle
valeur possède également le témoignage des saintes des Eglises chrétiennes. Il devient le défi de reconnaître l’unité et le signe de l’espoir
sur le chemin de la suppression des difficultés et des divisions dans
l’évangélisation menée aujourd’hui. La découverte à nouveau de ces
liens qui unissent les chrétiens ne doit pas être uniquement une « découverte académique ». La conscience œcuménique approfondie devrait accompagner le travail pastoral.
3. L’évangélisation dans l’esprit œcuménique
Dans le travail pour la nouvelle évangélisation dans les pays de
l’Europe de l’Est une signification tout à fait spéciale possède le témoignage de foi commun (martyria) et l’action commune (diakonia),
donc la coopération des Eglises.
Posons la question de savoir ce que signifie en réalité le témoignage de notre foi en Dieu ? La foi, au sens strict du mot, ne signifie pas
seulement le contenu de notre «confession de foi». La foi chrétienne
est une attitude. Elle est une relation personnelle avec Dieu. La foi est
une capacité inconditionnelle de sortir de soi-même, de détourner la
vue de soi-même, de voir et reconnaître une autre personne, aussi bien

Por. S. Gajek, Ekumeniczne świadectwo męczenników, w: Perspektywy ekumenie. Wielkopostne wykłady otwarte poświecone encyklice Ut unum sint, red. P. Jaskóła, Opole 1996, s. 106-107.
16
Por. Jan Paweł II, List apostolski Orientale lumen, nr 19.
15
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Dieu, qu’un autre homme, chrétien de confession différente. Elle signifie aussi remarquer une autre Eglise, la communauté ecclésiastique17.
Il faut remarquer que l’Evangile ne parle pas beaucoup de son contenu. L’Evangile est avant tout une longue explication de l’attitude de
foi, c’est-à-dire de ce qui est une relation de Dieu avec l’homme et de
l’homme avec Dieu, avec le monde, avec l’histoire. C’est pourquoi
dans l’œuvre de l’évangélisation dans les pays de l’Europe de l’Est
non seulement le contenu de la prédication devient très important mais
également et peut-être avant tout l’attitude du prédicateur. Sans une
attitude convenable, une relation personnelle et l’amour, non seulement envers les croyants de son Eglise propre, mais aussi envers les
autres communautés chrétiennes présentes sur le territoire géographique défini, même les plus belles matières évangéliques sont difficiles
à comprendre et à être acceptées. Elles peuvent être prises comme une
forme de contrainte culturelle où bien comme le prosélytisme18. Nous
témoignons de Dieu également par la façon de penser – en pensant
avec amour aux autres, c’est-à-dire en les prenant en considération, en
pensant avec les autres, ce qui permet de présenter dans une autre perspective nos convictions. Dans la prédication il faut donc tenir compte
de cette façon de penser évangélique et œcuménique. Dans l’œuvre de
l’évangélisation dans les pays de l’Europe de l’Est important est non
seulement de penser en commun mais aussi d’agir en commun19.
Toutes les formes de l’activité pastorale dans les pays de l’Europe
de l’Est devraient alors être entreprises dans l’esprit œcuménique. Malgré les difficultés on peut indiquer les exemples de la coopération entre
les catholiques et les orthodoxes dans les pays du territoire concerné. Je
voudrais montrer l’un d’entre eux. Il concerne les mariages mixtes dans
lesquels la frontière entre l’Eglise orthodoxe et catholique ne passe pas
par les paroisses, mais entre les époux, par la famille. Cette situation
force les prêtres des deux Eglises à coopérer, à chercher ensemble la
17
Por. M.I. Rupnik, Podstawowe linie przepowiadania w krajach Europy Wschodniej, w: Głoszenie Ewangelii w Europie Środkowowschodniej, Warszawa 1999, s. 119.
18
Por. Tamże, s. 123-125; M. Błagow, Ekumenizm i rosyjskie Prawosławie, Animator. Biuletyn misyjno-pastoralny, Pieniężno 2000, nr 4, s. 205.
19
Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, nr 54.
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réponse aux questions posées par ces familles. J’ai entendu parler d’un
groupe de prêtres orthodoxes et catholiques fondé en 1998 à Minsk, en
Biélorussie. Ce groupe, ayant la bénédiction du métropolite Filaret et du
cardinal K. Świątek, pendant les rencontres discute les problèmes divers
concernant la vie paroissiale, les mariages mixtes, le travail pastoral avec
les jeunes, la reconnaissance des sacrements et autres20.
Les efforts sont également entrepris visant à trouver les nouvelles
formes de la coopération des catholiques et orthodoxes sur le forum
mondial, à fonder des structures institutionnelles en vue des informations et des consultations régulières parmi les Eglises21.
On peut aussi indiquer les documents, les principes pratiques de
comportement dans la matière débattue, comme par exemple le document de la Commission Pontificale « Pro Russia » qui s’intitule Les
principes généraux et les indications pratiques pour la coordination
du travail d’évangélisation et l’engagement œcuménique de l’Eglise
catholique en Russie et dans d’autres pays de la Communauté des
Etats Indépendants22 ou bien la Directive pour la réalisation des principes et des normes concernant l’œcuménisme23 ainsi que le document
du dialogue théologique entre les catholiques et les orthodoxes de Balmand de 199324, et aussi le document de la Conférence des Eglises
Por. I. Adrianow, Doświadczenia współpracy Kościołów w Europie Wschodniej,
w: Ku duchowej integracji Europy, red. A. Kaim, P. Kantyka, Lublin 2005, s. 52-53.
Comme le dit l’auteur, pendant ces rencontres l’ambiance était au debut très compliquée, on se reprochait des fautes, on s’accusait mutuellement. Actuellement, après
quelques années, l’atmosphère des rencontres a changé. On a compris, que dans les
paroisses existent pratiquement les mêmes problèmes.
21
Por. W. Kasper, Prawosławie i Kościół katolicki 40 lat po ogłoszeniu Dekretu
Soboru Watykańskiego II o ekumenizmie „Unitatis redintegratio”, Biuletyn Ekumeniczny 2004, nr 2, s. 17.
22
Dokument wydany dnia 1 czerwca 1992 r. W języku polskim znajduje się on w:
Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu 1982-1998, red.
S. Napiórkowski, K. Leśniewski, J. Leśniewska, lublin 2000, s. 137-144.
23
Wydane przez Papieską Radę do Spraw Jedności Chrześcijan w 1993 r.
24
Por. Międzynarodowa Komisja Mieszana do dialogu teologicznego między Kościołem katolickim i Kościołem prawosławnym, Uniatyzm, metoda unijna przeszłości
a obecne poszukiwanie pełnej wspólnoty, Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1994, nr
2, s. 77-82.
20
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de l’Europe et le Conseil des Conférences des Episcopats de l’Europe
intitulé Charte Œcuménique. Instructions pour la coopération croissante entre les Eglises en Europe25 de 2001.
Résume
En résumant il faut souligner que les pays de l’Europe de l’Est, avec
leur indépendance regagnée, se sont trouvés dans une période très difficile des changements. Cela a causé des difficultés bien définies, surtout
en ce qui concerne la place des Eglises dans cette nouvelle situation, ce
qui se traduisait souvent par les conflits et tensions interconfessionnels.
Tout cela a une influence négative sur l’œuvre de l’évangélisation dans
ces pays. C’est pourquoi cette situation confessionnelle spécifique en
Europe de l’Est constitue en même temps un défi pour les Eglises chrétiennes. La nouvelle évangélisation sur ce terrain exige alors une nouvelle conscience œcuménique, qui devrait mener à un style nouveau du
travail pastoral s’exprimant avant tout par un témoignage commun et la
coopération des Eglises dans l’œuvre de la prédication de l’Evangile.

25

Por. Wydane przez Papieską Radę do Spraw Jedności Chrześcijan w 1993 r.
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GLOSA DO WYROKU TRYBUNAŁU
KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 6 MARCA 2012 R.,
K 15/081 W SPRAWIE NAŁOŻENIA NA ORGAN
SAMORZĄDU ZAWODOWEGO KRN OBOWIĄZKU
UTWORZENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
DO PROWADZENIA REJESTRU AKTÓW
POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA, BEZ
ZAPEWNIENIA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA TEGO
ZADANIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
Teza rozstrzygnięcia
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że „art. 95i § 1 ustawy z dnia 14
lutego 1991 r. – Prawo o notariacie2 (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz.
1158, z 2009 r. Nr 37, poz. 286 i Nr 166, poz. 1317, z 2010 r. Nr 182,
poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 483, Nr 106, poz.
622 i Nr 142, poz. 830) jest zgodny z art. 2, art. 17 ust. 1, art. 64 ust. 1
w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 w związku z art. 84 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej”.
W pozostałym zakresie badania Trybunał Konstytucyjny postanowił umorzyć postępowanie – działając na podstawie „art. 39 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U.
Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r.
Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459
Sentencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2012 r. została
ogłoszona dnia 22 marca 2012 r. w Dz. U. z 2012 r. poz. 297.
2
Dalej jako: p.n.
1
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i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307
oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654)”.
Przesłanki stanu faktycznego
Wnioskiem z dnia 10 marca 2008 r. Krajowa Rada Notarialna3
zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego z zapytaniem, czy wymienione w sentencji przepisy są zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej.
Potrzeba udzielenia odpowiedzi wynikała z zasadności nałożenia
na organ samorządu zawodowego KRN obowiązku utworzenia i prowadzenia systemu informatycznego rejestru aktów poświadczenia
dziedziczenia. Zasadniczą wątpliwość budził rozmiar obowiązku, brak
źródeł finansowania zadania ze środków publicznych oraz nieproporcjonalną ingerencję w prawo własności KRN, która uniemożliwia
należyte sprawowanie przez samorząd pieczy nad samym systemem,
a w konsekwencji spowoduje wadliwe wykonywanie zawodu zaufania
publicznego.
W ocenie wnioskodawcy nałożenie obowiązku świadczenia publicznego na imiennie wskazany podmiot sprzeciwia się zasadzie,
zgodnie z którą w praworządnym państwie obowiązek ponoszenia
świadczeń i danin publicznych może być nakładany tylko przez normy ogólno-abstrakcyjne, a nie przez normy indywidualno-konkretne.
Co więcej, ustawodawca w art. 95i § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.
– Prawo o notariacie, nie określił ani samej konstrukcji świadczenia
publicznego, ani jego rozmiarów. W całości zatem naruszył konstytucyjną zasadę praworządności materialnej, proporcjonalności oraz zasadę przyzwoitej legislacji.
Pytanie prawne Krajowa Rada Notarialna określiła poprzez ścisłą
analizę zaskarżonej regulacji. Wątpliwości budzi, zdaniem wnioskodawcy, brak kompleksowości regulacji, gdyż w projektowanym systemie nie znalazło się sądowe stwierdzenie nabycia spadku. Nowelizacja
umożliwia w praktyce wydanie dwóch dokumentów potwierdzających
3

Krajowa Rada Notarialna; dalej jako: KRN.
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prawo do spadku (notarialne i sądowe)4. Ponadto, brak delegacji ustawowej oraz określenia parametrów systemu informatycznego, która
umożliwiałaby jego uszczegółowienie. Stąd też, wadę legislacyjną
dostrzegł wnioskodawca w braku konkretnych zasad dostępu do niego i odpłatności z tego tytułu, stopnia zabezpieczenia całego systemu,
wskazania terminu w jakim KRN jest obowiązana go utworzyć, dookreślenia maksymalnych rozmiarów finansowych obowiązku nałożonego na organ samorządu zawodowego.
Natomiast Marszałek Sejmu5 popierając w części opinię KRN

wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 95i § 1 p.n. z art. 2, art.
17 ust. 1, art. 64 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Nie poparł

natomiast tezy wnioskodawcy odnośnie art. 2 w związku z art. 84 Konstytucji z uwagi na jego nieadekwatność.
Odnosząc się do przedmiotowego zadania utworzenia systemu informatycznego służącego do rejestracji wydanych przez notariuszy aktów poświadczenia dziedziczenia, Marszałek wskazał, że zlecone KRN
przez ustawodawcę przedsięwzięcie ma charakter publicznoprawny
i wynika z treści przepisów rozdziału 3a p.n., a w szczególności z art.
95j p.n., który uznaje zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia
za równorzędny pod względem skutków prawnych z postanowieniem
o stwierdzeniu nabycia spadku. Stąd też, zdaniem Marszałka Sejmu,
kwestionowany przepis narusza art. 2 Konstytucji i wywodzoną z niego zasadę poprawnej legislacji. Dodał, że nie określono elementów
podstawowych i szczegółowych: terminu utworzenia systemu informatycznego przez KRN, zasad dostępu i odpłatności, stopnia zabezZgodnie z argumentacją KRN „system informatyczny rejestrujący notarialne
akty poświadczenia dziedziczenia nie będzie obejmował równorzędnych z tymi aktami postanowień sądowych stwierdzających nabycie praw do spadku. Dodatkowo
stopień niekompletności systemu i brak rzeczywistych zabezpieczeń przed uzyskiwaniem wielokrotnych potwierdzeń nabycia spadku (por. art. 6691 § 1 i 2 k.p.c.) stwarza
poważne i realne niebezpieczeństwo dla bezpieczeństwa obrotu, w szczególności dlatego, że reakcja sądu spadku jest możliwa dopiero wtedy, gdy poweźmie on wiadomość o istnieniu większej ilości dokumentów i orzeczeń potwierdzających prawa do
spadku”.
5
W piśmie z 3 lutego 2009 r.
4
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pieczenia systemu, finansowego rozmiaru obowiązku nałożonego na
organ samorządu zawodowego. Potwierdził zarzut wnioskodawcy,
że finansowanie ze środków płynących ze składek notariuszy innych
zadań niż związanych z „potrzebami samorządu notarialnego” jest
sprzeczne z art. 17 ust. 1 Konstytucji, z uwagi na to, że przedmiotowe
zadanie wykracza poza funkcje, które ma spełniać samorząd zawodowy notariuszy jako podmiot spoza sfery organów państwowych.
Marszałek Sejmu6, popierając KRN, dodał że nałożenie obowiązku sfinansowania zadania publicznego z własnych środków stanowi
ingerencję w konstytucyjnie chronioną sferę własności przysługującej
osobie prawnej – KRN (art. 26 § 3 p.n.). W jego ocenie, chociaż ingerencja w prawo własności może być uzasadniona ochroną porządku
publicznego, to jednak ograniczenie to, z uwagi na rozmiar nałożonego
obowiązku (utworzenie, prowadzenie i finansowanie systemu), narusza zasadę proporcjonalności zakłócając możliwość realizacji przez
KRN konstytucyjnej pieczy nad zawodem zaufania publicznego.
Pozostałe wzorce kontroli powołane przez Krajową Radę Notarialną, a więc art. 2 w związku z art. 84 Konstytucji – zdaniem Marszałka
Sejmu – są nieadekwatne z uwagi na to, że ciężar majątkowy związany
z wykonaniem zadania nałożonego na samorząd zawodowy nie wynika z zakresu podmiotowego i przedmiotowego art. 84 Konstytucji, ponieważ powinność wynikająca z art. 95i § 1 p.n. nie jest ani podatkiem
ani daniną publiczną.
Prokurator Generalny7 wnioskował o uznanie zgodności z Konstytucją przepisów będących przedmiotem orzekania8 – w związku z art.
6
Marszałek Sejmu, popierając KRN, stwierdził że „obciążenie KRN kosztami
wdrożenia systemu informatycznego budzi uzasadnione wątpliwości co do zgodności
takiej regulacji z art. 17 ust. 2 oraz art. 64 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Wynika to stąd, że koszty te przewyższają sumę rocznych składek notariuszy wpływającą
do KRN. Dodatkowa działalność będąca realizacją zadania publicznego uniemożliwi
prowadzenie działalności podstawowej samorządu i realizację „potrzeb samorządu zawodowego”.
7
W piśmie z 1 października 2010 r.
8
Wniósł o stwierdzenie, że: art. 95i § 1 p.n. jest zgodny z art. 2 i art. 64 ust. 1 i 3
w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji; art. 95i § 1 p.n. nie jest niezgodny z art. 17 ust. 1,
art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 w związku z art. 84 Konstytucji.
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31 ust. 3 oraz art. 2 w związku z art. 84 Konstytucji. Nie podzielił
argumentacji zaprezentowanej przez Krajową Radę Notarialną, co do
braku mechanizmów zabezpieczających przed ewentualnymi nieprawidłowościami np. przed funkcjonowaniem w obrocie, w odniesieniu
do tego samego spadku, dwóch różnych poświadczeń dziedziczenia.
Stąd też, wymienił kompleksowo warunki sporządzenia notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia (obecność wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych; konsensus uczestników co
do wszystkich elementów objętych poświadczeniem dziedziczenia)9.
Zdaniem Prokuratora Generalnego zasadniczym mechanizmem, który
ma zapobiec funkcjonowaniu w obrocie różnych poświadczeń dziedziczenia w odniesieniu do tego samego spadku, jest obowiązek rejestracji aktu poświadczenia dziedziczenia w rejestrze utworzonym
przez KRN, jak również powiadomienie przez notariusza o dokonanym otwarciu i ogłoszeniu testamentu sądu spadku (art. 652 k.p.c.)10.
Nie podzielił również opinii KRN, co do wzorca kontroli zawartego
w art. 64 ust. 2 Konstytucji, gdyż kwestionowany art. 95i § 1 p.n. nie
odnosi się do zakresu ani poziomu ochrony praw majątkowych KRN
w odróżnieniu od sytuacji prawnej innych podmiotów. Ustawodawca
zobligował KRN do poniesienia pewnych wydatków (np. na stworzenie systemu rejestracji aktów), jednak są one dopuszczalne na gruncie
zasady proporcjonalności i w oparciu o mechanizm kompensacyjny
(stawka wynagrodzenia notariusza za zarejestrowany akt wynosi łącznie 150 zł). W ocenie Prokuratora Generalnego zaskarżony przepis nie
narusza zasady proporcjonalności, ponieważ zachowana została proZgoda wszystkich uczestników odnosząca się np. do ważności lub autentyczności
testamentu, czy też określonego przez notariusza kręgu spadkobierców.
10
Warto podkreślić, że jedyną drogę jaką przewidziano do uchylenia notarialnego
aktu poświadczenia dziedziczenia, jest droga sądowa. Zgodnie z art. 669¹ k.p.c. § 1.
Sąd spadku uchyla zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli w odniesieniu do tego samego spadku zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia
spadku. § 2. W przypadku zarejestrowanych dwóch lub więcej aktów poświadczenia
dziedziczenia w odniesieniu do tego samego spadku, sąd spadku na wniosek zainteresowanego uchyla wszystkie akty poświadczenia dziedziczenia i wydaje postanowienie
o stwierdzeniu nabycia spadku.
9
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porcja (ekwiwalentność) między utratą określonych składników majątkowych (składek przekazywanych przez notariuszy) i wielkością
należnych notariuszom świadczeń (wynagrodzenie za sporządzenie
poświadczenia dziedziczenia)11.
Ponadto, akt poświadczenia dziedziczenia ma doniosłe znaczenie
społeczno-gospodarcze, gdyż wiele osób zyska szanse na znacznie
szybsze poświadczenie praw do spadku. Nałożony zatem na KRN obowiązek realizuje funkcję powinności państwa wskazaną w art. 21 ust.
1 Konstytucji12. Prokurator Generalny nie podzielił również zarzutu
wnioskodawcy odnośnie naruszenia zasad prawidłowej legislacji (art.
2 Konstytucji) przez pominięcie w systemie sądowych stwierdzeń nabycia spadku, ponieważ rejestr nie ma być szczegółową bazą danych
wszystkich spadków, a jedynie ma być utworzony na potrzeby nowego rozwiązania. Dodał, że koncepcja rejestrowania zarówno poświadczeń dziedziczenia, jak i postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku,
którą wysuwa KRN, jest kosztowna, czasochłonna i zbyteczna, ponieważ to sądy zostałyby zaangażowane do przedmiotowych działań.
Prokurator niezgodził się również z zarzutem braku wskazania przez
ustawodawcę szczegółowych parametrów systemu informatycznego.
W Jego ocenie, ustawa nie musi zawierać technicznej specyfikacji ani
Analizując zasadę proporcjonalności, Prokurator Generalny dokonał szczegółowej analizy finansowej kosztów i zysków KRN. Stwierdził, że „za czynność notarialną, jaką jest zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, maksymalna stawka
wynagrodzenia notariusza wynosi łącznie 150 zł, a zatem trzykrotnie więcej niż opłata
za nieprocesowe postępowanie sądowe w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku.
Uwzględniając tę okoliczność, ogół notariuszy – przykładowo – przy przejęciu 1/4
spraw spadkowych może osiągnąć przychód w wysokości 7,5 mln zł, a według szacunków KRN zawartych w uzasadnieniu wniosku koszt utworzenia systemu informatycznego wyniesie 3,5 mln zł, a roczny koszt jego utrzymania – 516 tys. zł.”.
12
„Nałożenie obowiązku określonego w art. 95i § 1 p.n. następuje ze względu na
potrzebę ochrony praw i wolności innych oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa
obrotu i porządku publicznego. W konsekwencji kwestionowany w niniejszej sprawie
przepis jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz z art. 2
Konstytucji w aspekcie ogólnej zasady proporcjonalności ingerencji ustawodawczej”.
11
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instrukcji obsługi systemu informatycznego, gdyż wybór optymalnych
parametrów w tym zakresie należy do KRN, która to jest samodzielną
osobą prawną, posiadającą kompetencje w zakresie zarządzania i gospodarowania posiadanym majątkiem. Odnosząc się do kwestii naruszenia przez kwestionowany przepis zasady praworządności materialnej (art. 2 Konstytucji) Prokurator Generalny wyjaśnił, że klauzula
praworządności materialnej nie występuje w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego po wejściu w życie Konstytucji z 1997 r., gdyż była
ona wpisana do Konstytucji PRL i stanowi element „instrumentarium
ideologicznego państwowości socjalistycznej”. Sformułował również
wniosek o nieadekwatności art. 17 ust. 1 ustawy zasadniczej do badania konstytucyjności art. 95i § 1 p.n. Powołując się na orzecznictwo
Trybunału Konstytucyjnego13, podkreślił, że kwestionowany przepis
(art. 95i § 1 p.n.) kreuje nowe zadanie dla samorządu KRN, a więc
umożliwia rzetelne wykonywanie przez notariuszy pewnej grupy
czynności notarialnych, co ma istotne znaczenie dla ochrony interesu
publicznego. Ponadto, prowadzenie rejestru służy sprawowaniu przez
KRN pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu notariusza w zakresie obejmującym poświadczenie dziedziczenia. Podobnie Prokurator Generalny odniósł się do zarzutu wobec art. 84 Konstytucji, który
w Jego ocenie, nie odnosi się do nakładania danin publicznych. Co
więcej, dodał, że wydatków związanych z systemem informatycznym
nie można traktować jako daniny publicznej, lecz jako część kosztów
za realizację zadania wykonywanego odpłatnie.
Na rozprawie w dniu 6 marca 2012 r. pełnomocnicy wnioskodawcy
ograniczyli zarzuty niezgodności z Konstytucją (wobec art. 2 i 17 Konstytucji), natomiast w kwestii art. 84 – cofnęli wniosek.
Niestety Trybunał Konstytucyjny nie uwzględnił wniosku pełnomocników, ponieważ nie przedstawili oni uchwały KRN, w której
wnioskodawca popiera modyfikację wniosku. Stąd też, Trybunał KonTrybunał Konstytucyjny w wyroku z 1 grudnia 2009 r. o sygn. K 4/08 (OTK ZU
nr 11/A/2009, poz. 162) stwierdził, że „Art. 17 ust. 1 Konstytucji jest zatem adekwatnym wzorcem kontroli tego rodzaju przepisów, które ograniczają zadania samorządu
zawodowego”.
13
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stytucyjny nie mógł zmienić wzorców kontroli konstytucyjności i rozpoznał sprawę w zakresie pierwotnym. Marszałek Sejmu podtrzymał
stanowisko zajęte w piśmie, a Prokurator Generalny zmodyfikował stanowisko w ten sposób, że wniósł o stwierdzenie zgodności art. 95i § 1
p.n. z art. 17 ust. 1 oraz art. 2 w związku z art. 84 Konstytucji.
Argumentacja Trybunału Konstytucyjnego
Trybunał uznał, że kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia zgodności z Konstytucją zakwestionowanych przepisów, ma dokonanie oceny
zgodności art. 95i § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, w którym nałożono na organ samorządu zawodowego KRN
obowiązek utworzenia i prowadzenia systemu informatycznego rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, z art. 2, art. 17 ust. 1, art. 64
ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 w związku z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Zdaniem Trybunału art. 95i § 1 przedmiotowej ustawy wiąże się
bezpośrednio z interesem prawnym danej organizacji jako takiej, nakładając na nią określone obowiązki. Trybunał dokonując pozytywnej
weryfikacji legitymacji KRN do złożenia wniosku o zbadanie konstytucyjności przepisu, oraz powołując się na liczne orzecznictwo14, zaznaczył, że kwestionowany przepis odnosi się do „zakresu działania”
KRN, a przez to uzasadnia legitymację wnioskodawcy w niniejszej
sprawie.
Przechodząc do meritum wniosku, Trybunał Konstytucyjny przeprowadził analizę kwestionowanego przepisu art. 95i § 1 p.n. i nie zgodził się z wnioskodawcą w zakresie naruszenia art. 17 ust. 1 Konstytucji. Odwołując się do definicji15 „zadań publicznych” sformułowanych

Trybunał powołał się w szczególności na postanowienie TK z 24 września 1996 r.,
sygn. T 35/96, OTK ZU nr 5/1996, poz. 45; postanowienie TK z 20 marca 2002 r.,
sygn. K 42/01, OTK ZU nr 2/A/2002, poz. 21; postanowienie TK z 12 listopada 2003 r.,
sygn. Tw 14/03, OTK ZU nr 4/B/2003, poz. 205.
15
Zob. definicję „zadań publicznych” sformułowaną przez Trybunał Konstytucyjny
w uchwale z 27 września 1994 r. o sygn. W 10/93 (OTK w 1994 r., poz. 46).
14
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w orzecznictwie TK16 i w doktrynie17, przypomniał, że podstawowe
zadanie publiczne, jakie ma do zrealizowania samorząd zawodowy zawodów zaufania publicznego, a więc także KRN, zostało określone
w art. 17 ust. 1 Konstytucji, tzn. „sprawowanie pieczy nad należytym
wykonywaniem zawodu” w granicach interesu publicznego i dla jego
ochrony. Każde działanie samorządu zawodowego podlega konstytucyjnie ukierunkowanej ocenie, dokonywanej pod względem interesu
publicznego, a szczególnie jego ochrony. Ponadto, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, pojęcie zadania z zakresu pieczy nad należytym
wykonywaniem zawodu wymaga szerokiego rozumienia i obejmuje
wszelkie działania, które mają gwarantować właściwą jakość – w sensie merytorycznym i prawnym – czynności składających się na „wykonywanie zawodu”. Zatem realizacja przez KRN obowiązków wskazanych w art. 95i § 1 p.n. (w postaci utworzenia systemu informatycznego do prowadzenia rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia)
jest gwarancją należytego wykonywania zawodu notariusza i należy
je traktować jako zadania o charakterze techniczno-organizacyjnym18.
Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 lutego 2004 r. o sygn. P 21/02 (OTK
ZU nr 2/A/2004, poz. 9); wyrok TK z 22 maja 2001 r., sygn. K 37/00, (OTK ZU nr
4/2001, poz. 86), wyrok TK z 19 kwietnia 2006 r., sygn. K 6/06, (OTK ZU nr 4/A/2006,
poz. 45); wyrok TK z 8 listopada 2006 r., sygn. K 30/06, (OTK ZU nr 10/A/2006, poz.
149); wyrok TK z 1 grudnia 2008 r., sygn. P 54/07, (OTK ZU nr 10/A/2008, poz. 171).
17
Na potwierdzenie swojego stanowiska, Trybunał Konstytucyjny przywołał dominujący pogląd doktryny prawa, w opinii której kwestia notarialnego poświadczenia
dziedziczenia należy do kategorii spraw z zakresu „ochrony prawnej”. Zob. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2006, s. 342; Z. Czeszejko-Sochacki, O wymiarze sprawiedliwości w świetle Konstytucji, międzynarodowych
standardów i praktyki, Państwo i Prawo 1999 z. 9, s. 3; S. Włodyka, Ustrój organów
ochrony prawnej, Warszawa 1968, s. 16.
18
Trybunał Konstytucyjny nawiązał do podobnej skargi Krajowej Rady Komorniczej, która zakwestionowała nałożenie na samorząd komorniczy obowiązku przechowywania akt spraw komorniczych, twierdząc, że zadanie to wykracza poza zakres konstytucyjnie określonych funkcji samorządu zawodowego (art. 17 ust. 1 Konstytucji).
Stąd też, TK przytoczył obszerne uzasadnienie wyroku z 14 grudnia 2010 r. o sygn.
K 20/08, w którym Trybunał Konstytucyjny wywiódł: „Przechowywanie akt nie stanowi (…), wbrew zarzutom wnioskodawcy, zadania wykraczającego poza konstytucyjną funkcję pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu komornika. (…) Czasowe
16
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Trybunał uznał także, że zarzut naruszenia art. 64 ust. 1 w związku
z art. 31 ust. 3 Konstytucji jest niezasadny, ponieważ przepis ten nie
stanowi nadmiernej ingerencji w prawo własności przysługujące KRN.
Wymiernym, a jednocześnie ekonomicznym dowodem jest przewidziana przez ustawodawcę maksymalna taksa notarialna (150 zł)19, której kwota łączna jest trzykrotnie wyższa niż opłata sądowa w sprawach
o stwierdzenie nabycia spadku20. Trybunał dodał, że przyjęte przez
ustawodawcę założenie, że notarialne poświadczanie dziedziczenia
znajdzie wielu zwolenników i zapewni notariuszom odpowiedni dochód, znalazło swoje odzwierciedlenie w danych opublikowanych
przez Z. Truszkiewicza po roku funkcjonowania systemu rejestracji
aktów. Dodatkowym argumentem o kalkulacji zysków i korzyści jest
przywołany przez Trybunał fakt uruchomienia z dniem 5 października
2011 r. z własnej inicjatywy KRN, dodatkowego modułu w postaci
Notarialnego Rejestru Testamentów21.
przechowywanie akt zakończonych spraw, z zachowaniem odpowiednich wymogów
przechowywania tego typu dokumentacji, stanowi zatem zadanie subsydiarne samorządu wobec samych komorników. Istotne znaczenie ma również charakter prawny
tego zadania. Należy stwierdzić bowiem, że jest to zadanie własne samorządu z elementem zadania publicznego” (OTK ZU nr 10/A/2010, poz. 129).
19
Ustalona na poziomie 50 zł za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia
ustawowego lub testamentowego, a także uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne, oraz 100 zł
za sporządzenie protokołu dziedziczenia (zob. § 10a ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy
notarialnej, Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.).
20
Zob. art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych, Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594 ze zm.
21
„Elektroniczna baza testamentów powstała z inicjatywy własnej KRN, wyłącznie na podstawie wewnętrznych regulacji samorządu notarialnego: uchwały nr
VII/46/2011 Krajowej Rady Notarialnej z 4 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia
rejestru testamentów i zasad jego funkcjonowania, uchwały nr VII/72/2011 Krajowej
Rady Notarialnej z 10 września 2011 r. w sprawie uruchomienia notarialnego rejestru testamentów oraz zarządzenia nr 5/2011 Prezesa Krajowej Rady Notarialnej z 16
września 2011 r. w sprawie regulaminu świadczenia przez Krajową Radę Notarialną
usług w zakresie zapewnienia użytkownikom dostępu do rejestrów notarialnych, dokonywania wpisów w tych rejestrach i uzyskiwania wynikających z nich informacji”.
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Trybunał uznał za słuszne twierdzenie Prokuratora Generalnego
w pisemnym stanowisku wyrażonym w przedmiotowej sprawie, że
przyjęcie koncepcji rejestrowania zarówno poświadczeń dziedziczenia, jak i postanowień sądowych, byłoby zadaniem o wiele bardziej
kosztownym i czasochłonnym, nie zrealizowałoby celu nowelizacji
w postaci ograniczenia kognicji sądów, a w konsekwencji ich odciążenia. Za wystarczające, uznał Trybunał, istnienie mechanizmów przewidzianych przez ustawodawcę, które zabezpieczają pewność obrotu
w zakresie uniknięcia funkcjonowania w odniesieniu do tego samego
spadku kilku notarialnych poświadczeń dziedziczenia oraz w minimalizacji zagrożenia funkcjonowania w obrocie, w stosunku do tego
samego spadku, aktu poświadczenia dziedziczenia i postanowienia
o stwierdzeniu nabycia spadku22. W opinii Trybunału niezasadny jest
również zarzut wnioskodawcy dotyczący niewskazania terminu, w jakim KRN powinna wykonać obowiązek utworzenia systemu informatycznego do prowadzenia rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia.
Przedmiotowa ustawa wprowadzająca art. 95i § 1 p.n. została ogłoszona 1 października 2007 r., weszła w życie, stosownie do przewidzianej
vacatio legis po upływie dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia23.
Ponadto, kwestionowana regulacja nie pozostaje również w sprzeczności z art. 84 Konstytucji, który nakłada obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków określonych w ustawie.
W ocenie Trybunału przepis ten nie wymaga od ustawodawcy określenia wszystkich istotnych elementów świadczenia publicznego, w tym
konstrukcji obciążenia i jego rozmiarów (obowiązek tego rodzaju
przewiduje art. 217 Konstytucji RP, ale nie ma on zastosowania w niniejszej sprawie, gdyż obowiązek wskazany w art. 95i § 1 p.n. nie ma
22
Ustawodawca przewidział szereg mechanizmów, które w praktyce uniemożliwiają istnienie kilku aktów poświadczenia dziedziczenia, zob. art. 95b, art. 95c § 1, art.
95c § 2 pkt 4, art. 95e § 2 pkt 1 i 2, art. 95h § 5 p.n. oraz art. 669¹ k.p.c.).
23
Zatem termin jest klarowny do wyliczenia. Od 2 października 2008 r. wszyscy,
których ustawa dotyczy mają prawo i obowiązek realizować lub stosować przedmiotowe normy. „W tej dacie zatem, z mocy samego prawa, konkretyzuje się obowiązek
KRN utworzenia systemu informatycznego do prowadzenia rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia oraz utrzymywania tego systemu”.
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charakteru podatkowego)24. Kwestionowany przepis (art. 95i § 1 p.n.)
spełnia wymóg wynikający z art. 84 Konstytucji, ponieważ obowiązek
utworzenia systemu informatycznego do prowadzenia rejestru aktów
poświadczenia dziedziczenia został nałożony w drodze ustawowej25.
W pozostałym zakresie, Trybunał Konstytucyjny postanowił umorzyć postępowanie, działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym26.
Ocena rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznać należy za w pełni słuszny, szczególnie wobec istotnego założenia zawartego w art. 95i § 1
p.n., który przyczynił się do usprawnienia postępowań spadkowych
o charakterze niespornym. Zadanie ustawowo zobowiązujące KRN do
utworzenia i prowadzenia scentralizowanego i skomputeryzowanego
rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia okazało się nie tylko korzystne i słuszne, ale przede wszystkim znalazło wielu zwolenników,
którzy chętniej niż wcześniej przeprowadzają czynności spadkowe.
Także fakultatywne powierzenie notariuszom niektórych czynności,
które dotychczas należały do wyłącznej właściwości sądów spadku
(np. otwarcie i ogłoszenie testamentu; sporządzanie zaświadczeń dotyczących wykonawcy testamentu) odciążyły te sądy i tak dziś nadmiernie przeciążone.
Z art. 84 Konstytucji wynika jedynie, że ciężary i świadczenia publiczne powinny
być normowane przez akt rangi ustawowej, jednak bez uściślenia przez ustrojodawcę
zakresu tej regulacji.
25
Zob. T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2002,
s. 62; „Art. 84 Konstytucji statuuje również zasadę powszechności obciążeń publicznych (zob. Wyrok TK z 11 kwietnia 2000 r., sygn. K 15/98, OTK ZU nr 3/2000, poz.
86). Powszechność oznacza obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych
przez „każdego”, a zatem zarówno przez osoby fizyczne – obywateli i cudzoziemców,
jak i przez osoby prawne wskazane w ustawie (zob. K. Działocha, Komentarz do artykułu 84, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, red. L. Garlicki,
Warszawa 2003, s. 7)”.
26
Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r., Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r., Nr
98, poz. 1070, z 2005 r., Nr 169, poz. 1417, z 2009 r., Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz.
1375, z 2010 r., Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r., Nr 112, poz. 654.
24
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Warto jednak podkreślić, co nie jest bez znaczenia dla pozytywnej oceny przedmiotowego rozstrzygnięcia, że w glosowanym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny właściwie wykazał Wnioskodawcy
nielogiczność i barak konsekwencji, przytaczając obszernie w uzasadnieniu bardzo pozytywną opinię prezesa Krajowej Rady Notarialnej,
opublikowaną w „Rzeczpospolitej” z 13 października 2009 r., w której prezes stwierdza, że „utworzony przez notariat elektroniczny rejestr aktów poświadczenia dziedziczenia sprawdza się bardzo dobrze
(…) działa bez zarzutu (…) jest bardzo łatwy w obsłudze przez jego
użytkowników (…) planujemy jego rozbudowę o kolejne moduły”.
Zgodnie z zapowiedzią prezesa 5 października 2011 r. uruchomiono
Notarialny Rejestr Testamentów, który ma charakter poszukiwawczy
i ułatwia zarówno sądom, notariuszom, jak i spadkobiercom odnalezienie testamentów notarialnych i własnoręcznych. Elektroniczna baza
testamentów powstała z inicjatywy własnej KRN, wyłącznie na podstawie wewnętrznych regulacji. Przytaczając powyższe okoliczności,
Trybunał słusznie wykazał niekonsekwencje Wnioskodawcy, który we
wniosku zarzucał ustawodawcy nieproporcjonalną ingerencję w prawo
własności, brak gwarancji finansowania, czy też niekompletność systemu. Tymczasem KRN, nie czekając na orzeczenie Trybunału, kalkulując zyski, sama przyczyniła się do uruchomienia dalszych modułów.
Kontynuując komentarz prawny do głosowanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, warto podkreślić jednak, że Trybunał rozpoznał
wniosek samorządu notarialnego, na który notariusze czekali ponad
trzy lata. Wskazanie na ten okres czasu nie pozostaje bez znaczenie,
szczególnie, że osoby zaufania publicznego (notariusze) zdążyli faktycznie oswoić się i zapoznać z nowym rozwiązaniem usprawniającym
ich pracę. Bez wątpienia dostępność dla użytkowników systemu, jego
przejrzystość, sprawność obsługi, przyczyniła się w konsekwencji do
nieco innego spojrzenia na ewentualną niekonstytucyjność art. 95i § 1
p.n. Potwierdzeniem powyższej tezy jest fakt, że na rozprawie 6 marca 2012 r. pełnomocnicy wnioskodawcy usiłowali ograniczyć i zmodyfikować zarzuty niezgodności z Konstytucją, jednak ze względu na
niedopełnienie wymogów formalnych, Trybunał Konstytucyjny rozpo-
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znał sprawę w pierwotnie wskazanym przez KRN zakresie zaskarżenia. Okoliczność ta daje dziś raczej pewność, że podstawą modyfikacji
wniosku była pozytywna ocena nowego systemu i jego praktyczne zastosowanie. Dobra praktyka, a szczególnie wskazane wyżej korzyści
(w tym także te finansowe), zmieniły prawdopodobnie ocenę KRN na
konstytucyjność systemu.
Przechodząc do oceny zakwestionowanego art. 95i § 1 p.n. w związku z naruszeniem art. 17 ust. 1 Konstytucji27 należy jednoznacznie
ocenić zasadność i słuszność wyroku Trybunału. Odwołując się do
utrwalonej wykładni konstytucyjnego pojęcia wymiaru sprawiedliwości28 należy podkreślić z całą stanowczością, że czynności, które ustawodawca powierzył notariuszom (organizacja i nadzór nad systemem
aktów poświadczenia dziedziczenia), mieszczą się w pojęciu szeroko
rozumianej ochrony prawnej, a nie wymiaru sprawiedliwości. Potwierdzeniem tego twierdzenia jest również definicja „zadań publicznych”
sformułowana przez Trybunał Konstytucyjny w uchwale z 27 września
1994 r.29 zgodnie z którą służą one „zaspokojeniu potrzeb zbiorowych
społeczności lokalnych lub całego społeczeństwa zorganizowanego
w państwo”. Można potwierdzić argumentację Trybunału, że zadanie
to, ze względu na wysokie koszty realizacji, nie będzie ubocznym.
Warto jednak podkreślić, że zasadniczy kierunek i wiążący walor argumentacji mają także odwołania do tendencji wyrażonych w dokumentach Rady Europy i Unii Europejskiej, w których wymaga się od
państw członkowskich przyspieszenia wielu spraw sądowych (w tym
przypadku spraw spadkowych), wyeliminowania opieszałości sądów,
Krajowa Rada Notarialna uznała, że kwestionowany przepis przewiduje zadanie
z zakresu wymiaru sprawiedliwości podlegające kwalifikacji jako zadanie publiczne,
które jednocześnie nie mieści się w zakresie spraw „istotowych” samorządu notarialnego.
28
Zob. wyjaśnienia do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 lutego 2004 r.
o sygn. P 21/02 (OTK ZU nr 2/A/2004, poz. 9); wyrok TK z 22 maja 2001 r., sygn.
K 37/00 (OTK ZU nr 4/2001, poz. 86); wyrok TK z 19 kwietnia 2006 r., sygn. K 6/06
(OTK ZU nr 4/A/2006, poz. 45); wyrok TK z 8 listopada 2006 r., sygn. K 30/06 (OTK
ZU nr 10/A/2006, poz. 149).
29
Zob. uchwałę o sygn. W 10/93 (OTK z 1994 r., poz. 46).
27
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odciążenia pracy sędziego przy większej wygodzie obywatela. Zmiany
te jednak nie mogą obniżyć fachowego poziomu ich załatwiania, czy
też doprowadzić do zachwiania poczucia bezpieczeństwa prawnego.
W analizowanej zmianie ustawy takiej obawy nie ma z uwagi na istnienie wielu mechanizmów zabezpieczających30.
Także w odniesieniu do zarzutu braku finansowania zadania publicznego przez państwo, należy zgodzić się z argumentacją Trybunału,
który przypomniał, że „reguła finansowania przez państwo zadań publicznych powierzonych podmiotom niepublicznym w tym przypadku
doznaje osłabienia, co jest konsekwencją specyficznego statusu KRN,
będącego konsekwencją specyficznego statusu prawnego notariuszy”.
Osoba zaufania publicznego, notariusz nie jest świadczącym określone
usługi prawne wolnym zawodem prawniczym, a raczej „szczególnego rodzaju funkcjonariuszem publicznym powiązanym organizacyjnie
z wymiarem sprawiedliwości”. Przyznanie notariuszom statusu przedstawicieli władzy publicznej, zobowiązuje ich jednocześnie do określonych czynności urzędowych31. Wykonuje czynności notarialne nie
tylko w interesie prywatnym, lecz także w interesie publicznym, jako
gwarant bezpieczeństwa obrotu, dąży do osiągnięcia zysku warunkującego realizację zadań publicznych. Nie jest jednak wynagradzany przez
państwo, ale pobiera taksę od uczestników czynności prawnej (nietrafnie zwaną wynagrodzeniem). Do osiągania zysku przez notariusza
przyczynia się wprowadzony przez ustawy przymus notarialny, który
ma „równoważyć nałożenie obowiązku realizacji zadań publicznych
bez jednoczesnego przekazania odpowiednich środków z budżetu państwa”32. Imperatywny charakter wielu przepisów (także w odniesieniu
do aktu poświadczenia dziedziczenia z art. 95i § 1 p.n.) przewidują30
31

45).

Zob. przypis 22 przedmiotowej glosy.
Postanowienie TK z 24 września 1996 r., sygn. T 35/96 (OTK ZU nr 5/1996, poz.

32
Taksa nie ma charakteru opłaty (ceny) za czynność notarialną jako świadczoną
usługę, ponieważ jej dokonanie nie jest czynnością z zakresu prawa prywatnego, a raczej publicznego. Zob. W. Boć, M. Leśniak, Notariusz jako przedsiębiorca szczególnego rodzaju, Rejent nr 3/2010, s. 56; A. Oleszko, Prawo o notariacie. Wprowadzenie
i opracowanie, Kluczbork-Lublin 2008, s. 122.
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cych obowiązek zachowania formy aktu notarialnego, wymaga udziału notariusza, nie dając uczestnikom obrotu prawnego alternatywnego
wyboru. Obowiązek poniesienia kosztów taksy notarialnej, zapewnia
notariuszom zysk warunkujący dalsze funkcjonowanie.
Konkludując tę glosę, warto podkreślić, że wyrok ten jest kontynuacją linii orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, który także w odniesieniu do zadań Krajowej Rady Komorniczej (wyrok z 14 grudnia
2010 r. o sygn. K 20/08) rozstrzygał nałożony na samorząd komorniczy obowiązek przechowywania akt spraw komorniczych, w których
postępowanie zostało zakończone33. Trybunał ustalił wówczas, że charakter prawny tego zadania należy traktować jako „zadanie własne samorządu z elementem zadania publicznego”.
Jak wspomniano wyżej rozwiązanie określone w art. 95i § 1 p.n.
jest także kierunkiem przyjętym w dokumentach Rady Europy i Unii
Europejskiej, a ukierunkowanym na usprawnienie sądów, wskazanie
alternatywnych rozwiązań procesowych. Warto również zaznaczyć,
że kwestionowany przepis nie stanowi nadmiernej ingerencji w prawo
własności przysługujące KRN, ponieważ ustawodawca przewidział
odpowiednią maksymalną stawkę taksy notarialnej, ustalając ją na
wyższym poziomie niż w przypadku – postanowienia o stwierdzenie
nabycia spadku. Jest to wreszcie rozwiązanie fakultatywne, z możliwością skorzystania z sądowej ochrony prawnej.

„Tworzenie akt przez komornika, będącego funkcjonariuszem publicznym,
w toku wykonywania czynności egzekucyjnych oraz innych czynności przewidzianych przepisami prawa, stanowi zadanie z zakresu wykonywania zawodu komornika”
(wyrok z 14 grudnia 2010 r. o sygn. K 20/08 (OTK ZU nr 10/A/2010, poz. 129).
33
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Marcella Lombard García, Povertà consacrata, ricchezza dell’amore,
Roma 2010, Edizioni ART, ss. 101
W świecie współczesnym nacechowanym materializmem i konsumizmem, a więc nadmiernym przywiązywaniem wagi do zdobywania dóbr materialnych, dobrowolne podjęcie ewangelicznej rady ubóstwa przez osoby konsekrowane staje się coraz mniej zrozumiałe i nie
do przyjęcia dla wiernych, a jeszcze bardziej dla niewierzących. Co
więcej, wydaje się, że wśród samych osób konsekrowanych zagubiło
się właściwe pojęcie ubóstwa ewangelicznego. Stąd z uznaniem trzeba przyjąć pojawienie się pozycji książkowej autorstwa M. Lombard
García o ubóstwie konsekrowanym postrzeganym przez nią jako bogactwo miłości nie zaś jako wyzbycie się dóbr materialnych. Książka
została opublikowana w ramach serii wydawniczej „Sequela Christi”
i zasługuje na uwagę chociażby ze względu na podanie w niej nowych,
właściwych dla XXI wieku rozwiązań dotyczących praktyki ubóstwa
ewangelicznego.
Książka składa się ze wstępu, siedmiu rozdziałów i zakończenia.
Przy czym każdy z rozdziałów zawiera podsumowanie w formie pytań
do osobistej refleksji czytelnika, odnoszących się do problemów ubóstwa podejmowanych w każdym rozdziale.
We wstępie podano kilka zasadniczych kwestii stanowiących wprowadzenie do zagadnienia ewangelicznej rady ubóstwa. Podstawowe
informacje dotyczą fundamentu ubóstwa ewangelicznego, a jest nim
ubóstwo samego Chrystusa. Przy czym omawiana rada ewangeliczna
dotyczyć powinna – zdaniem Autorki – postawy serca osoby konsekrowanej, czyli przede wszystkim ubóstwa duchowego nie zaś materialnego. Obejmuje ono wszystkie aspekty życia osoby i realizuje się
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przede wszystkim w codzienności. Zadaniem przełożonych i formatorów jest świadczenie pomocy podwładnym do prawdziwego, nie udawanego i wewnętrznego przeżywania ubóstwa. Poprzez każdą z osób
konsekrowanych odznaczających się ubóstwem Bóg pragnie dotrzeć
do współczesnego świata bogatego w dobra materialne, ale ubogiego
w miłość.
W pierwszym rozdziale zostały szerzej nakreślone zapowiadane już
we wstępie publikacji podstawy ubóstwa ewangelicznego przejawiające się w życiu samego Chrystusa, który będąc Bogiem, kontemplując
nieustannie Ojca twarzą w twarz, zrezygnował z przypadającego Mu
szczęścia, ogołocił samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobnym do ludzi, aby nas swym ubóstwem ubogacić (Flp 2, 6-7). On,
żyjąc wiecznie w jedności z Ojcem zechciał ograniczyć się w czasie
i miejscu. Bóg obecny wszędzie, w każdym miejscu wcielił się w jednym z najbardziej ukrytych zakątków świata, w mało znanym narodzie
i jego kulturze. Ograniczył się fizycznie do jednego miejsca – obszar
geograficzny, który Chrystus przemierzył w czasie swego ziemskiego
życia nie przekracza 100 km, ponieważ przyszedł na świat w czasie,
gdy rozwój środków transportu był ograniczony i zasadniczo przemieszczano się pieszo. Chrystus urzeczywistnił radykalne ubóstwo
w całym swoim ziemskim życiu. Dla narodzin wybiera miejsce biedne
– stajnię dla zwierząt. Także okoliczności jego narodzenia były otoczone ubóstwem. Rodzice są tylko czasowo w Betlejem dla dokonania
zapisu w myśl dekretu władcy rzymskiego. Nie mają więc miejsca zamieszkania i nie znają nikogo, kto mógłby im przyjść z pomocą. Następnie całe życie Chrystusa przebiega w okolicznościach podobnych
do dnia narodzin. Jego rodzina jest uboga, a kiedy rozpoczyna On swą
działalność publiczną gromadzi wokół siebie naśladowców spośród ludzi ubogich i prostych i będzie ich prosił o pozostawienie nawet tego,
co w swym ubóstwie posiadają: rodzin, łodzi i sieci. Umiera na krzyżu
wyniszczony, zrównany ze złoczyńcami, wyzuty ze wszystkiego: ubrania, czci, sił fizycznych, przyjaciół, którzy Go opuszczają w momencie
największego cierpienia. Nie stanowi to jednak końca misji Chrystusa.
Wraz ze zmartwychwstaniem wybór ubóstwa przekształca się w bo-
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gactwo łaski dające innym życie wieczne. Dla osiągnięcia właśnie tej
pełni osoby konsekrowane poprzez złożenie ślubu pragną naśladować
Chrystusa w Jego ubóstwie.
W rozdziale drugim M. Lombard García podaje pojęcie ubóstwa
i jego aspekty. Przypomina w ramach definicji, że realizacja ewangelicznej rady ubóstwa pociąga za sobą zależność osób konsekrowanych
od ich przełożonych i ograniczenie w używaniu dóbr oraz dysponowaniu nimi. Ubóstwo więc nie polega na ilości posiadanych dóbr ani
na ich odrzuceniu lecz właściwym ich używaniu i dysponowaniu bez
zachłanności, do której skłania samo korzystanie z nich. Przy czym
zasada ta nie dotyczy tylko dóbr materialnych ale również duchowych,
takich jak: uzdolnienia, zalety, potknięcia, sukcesy, oczekiwania, rozczarowania, porażki i tryumfy.
W dalszej części rozdziału Autorka szeroko rozpatruje ubóstwo
ewangeliczne w wymiarze antropologicznym, charyzmatycznym, kościelnym i społecznym.
Trzeci rozdział recenzowanej publikacji został poświęcony przymiotom ubóstwa i skutkom jego praktykowania przez osoby konsekrowane. Autorka podkreśla, że wartość ewangelicznej rady ubóstwa nie
zamyka się tylko w rezygnacji z posiadania dóbr materialnych i służbie ubogim lecz na głębszym przeżywaniu pierwszego błogosławieństwa ewangelicznego: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do
nich należy Królestwo niebieskie” (Mt 5, 3) oraz na przekonywającym
świadectwie, że tylko Bóg jest prawdziwym bogactwem osoby konsekrowanej. Tak rozumiane ubóstwo nie oznacza egzystencji w biedzie,
niedostatku i rezygnacji z godności osoby. Konsekrowani powinni
unikać niedbalstwa, brudu, nieporządku zarówno osobistego jak też
domów zakonnych oraz w prowadzonych dziełach apostolskich. Ubóstwo więc – zdaniem Autorki – łączy się z godnością osoby, prostotą, starannością i umiarem. Innym ważnym przymiotem ubóstwa jest
przeżywanie go zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym, a więc w postawie rodzącej się z przekonania o jego ogromnej
wartości, która jednak powinna przejawiać się w konkretnym zauważalnym dla innych postępowaniu zgodnym z radą ubóstwa. Autorka
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zauważa także owoce życia tą radą ewangeliczną, które przybliżają
i upodabniają osoby konsekrowane do Chrystusa ubogiego. Wymienia ona je kolejno w dalszej części rozdziału podając m.in. rezygnację
z siebie, posiadanie serca otwartego na Boga i ludzi, wzrost nadziei
i miłości.
W rozdziale czwartym opisano wnikliwiej treść ewangelicznej rady
ubóstwa podkreślając, że niesie ona ze sobą niewymuszoną rezygnację z posiadania dóbr i używanie ich w zależności od przełożonych.
Wierne zachowanie ubóstwa zobowiązuje także osoby konsekrowane
do obowiązku pracy i przekazywania dochodów z niej płynących do
wspólnego użytku wspólnoty zgodnie z zobowiązaniem, że wszystko co nabywają oni własną pracą, nabywają dla instytutu. Dotyczy to
zwłaszcza zakonników. Zasada ta nie odnosi się tylko do dóbr materialnych, ale obejmuje także dobre imię osoby konsekrowanej, jej
prestiż, zdobyte tytuły, wiedzę itp. Wszystko to stanowi własność instytutu. Autorka zauważa w ramach treści rady ubóstwa jak ważne jest
przyjęcie i akceptacja związanego z nim prostego sposobu życia przez
osoby konsekrowane. I nie chodzi tu tylko o postawę znoszenia ubóstwa, pogodzenia się z nim ale o doświadczenie radości wynikającej
z jego praktykowania, nie domagania się tego, co nie jest konieczne
w życiu. Jednym z wyrazów ubogiego stylu życia jest zdaniem Autorki
unikanie przez osoby konsekrowane słownictwa wyrażającego posiadanie, a związanego z rodzajem wykonywanego apostolatu, jak np.
mój telefon, moi studenci, moi uczniowie, mój samochód, mój urząd
itp. co pozwoliłoby także na zewnętrzne wyrażenie braku wewnętrznego przywiązania do posiadanych przedmiotów.
W końcowej części rozdziału zwraca się także uwagę na łączące się z pojęciem ubóstwa ewangelicznego właściwe używanie dóbr
oraz czasu. Odnośnie do rzeczy osoba konsekrowana powinna mieć
świadomość, że wszystko to, co posiada do własnego użytku nie jest
celem samym w sobie, lecz tylko środkiem do wykonywania apostolatu zgodnie z charyzmatem instytutu. Także relacje z rodziną i innymi
ludźmi nie powinny zajmować jej serca oddanego całkowicie Bogu,
i być sposobem zaspokojenia własnej nieuporządkowanej uczuciowo-
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ści oraz oddalać od ślubowanego Bogu ubóstwa. Podobnie też właściwe wykorzystanie czasu stanowi obecnie ważny wymiar ubóstwa.
W dzisiejszym świecie ludzie cierpią na chroniczny brak czasu. Zdaniem Autorki wynika on w dużej mierze z braku właściwej hierarchii
wartości, która wskazywałaby jasne priorytety w życiu. Ów nieporządek dotyka również osoby konsekrowane – one także tracą nazbyt często cel swej drogi i nie wiedzą dokąd powinny dążyć. Przyczyną takiej
sytuacji jest brak czasu na refleksję, gdy tymczasem dużą jego część
poświęca się na czynności, które nie prowadzą do realizacji celu powołania i poznania Boga. Autorka ubolewa nad stratą czasu przez osoby
konsekrowane na oglądanie telewizji, prowadzenie długich rozmów
telefonicznych, niewłaściwe korzystanie z internetu czy niedorzeczne
krytykowanie innych, także członków własnych wspólnot. Stąd konieczne jest – jej zdaniem – dokonanie analizy co do ilości czasu poświęcanego w ciągu dnia Bogu, sobie i sprawom, które niewiele służą
spotkaniu z Nim.
Rozdział piąty poddaje refleksji niektóre współczesne wyzwania
i przeszkody w realizacji ewangelicznej rady ubóstwa. M. Lombard
García����������������������������������������������������������
wymienia wśród nich na pierwszym miejscu materializm skupiający uwagę osoby na kumulowaniu dóbr materialnych i pozostawieniu Boga na marginesie życia, odrywający ją od innych wartości,
takich jak wiedza, zalety, życie duchowe. Także osoby konsekrowane rekrutujące się ze środowisk o podobnej mentalności są zarażone materializmem i poddają się konsumizmowi oraz pragmatyzmowi, gromadząc rzeczy przeciwne ubóstwu, które nie są im konieczne
i skłaniają się do rozumowania, że o wartości osoby świadczy nie to,
kim ona jest lecz to, co posiada i czyni. Takie postępowanie staje się
niebezpieczne zwłaszcza w przypadku przełożonych wspólnot, którzy
mogą postrzegać wszystko, a zwłaszcza apostolat w kategoriach użyteczności praktycznej i własnej satysfakcji. Wówczas podejmują oni
decyzje według kryteriów praktycznych i wygodnictwa, tracąc z pola
widzenia nadprzyrodzoność i godność bycia dzieckiem Bożym. Innym
wyzwaniem dla osób konsekrowanych w realizacji rady ubóstwa jest
ustosunkowanie się do współczesnych modeli życia proponowanych
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przez środki masowego przekazu. Niebezpieczeństwo polega na tym,
że rozpowszechniane modele np. poprzez filmy, seriale telewizyjne,
życie samych aktorów nie są zgodne z moralnością chrześcijańską.
Wiele osób, także tych, które aspirują do życia konsekrowanego próbują formować się według proponowanych modeli. W szczególności
aspiranci mogą spotkać się z trudnościami jakie niosą ze sobą wymagania praktykowania ewangelicznego ubóstwa przeciwne mentalności
tego świata. Bo w jaki sposób będą oni mogli pogodzić z ubóstwem
proponowany przez współczesną kulturę pogląd, że szczęśliwy będzie
tylko ten, kto jest w stanie posiadać wszystko to, czego pragnie?
W rozdziale szóstym zostały podane niektóre środki pedagogiczne mogące służyć pomocą tym osobom konsekrowanym, które pragną
doskonalej naśladować Chrystusa ubogiego. Jednym z nich jest poznanie i akceptacja skutków ślubu ubóstwa przed złożeniem profesji
zarówno pierwszej jak i wieczystej. W tym celu prawo kanoniczne
przewiduje odpowiednie okresy formacji osób, które pragną poświęcić swe życie Bogu. Przy czym może się okazać, że także po odbyciu
właściwej formacji i złożeniu profesji wieczystej pojawią się poważne trudności w życiu zgodnie z radą ubóstwa. Wówczas odniesieniem
dla dokonania właściwych wyborów będą zawsze przepisy konstytucji
instytutu i innych zbiorów prawa własnego wyrażających charyzmat
pozostawiony przez założycieli.
Wśród aspektów pedagogicznych Autorka dostrzega także konieczność przyjmowania przez osoby konsekrowane własnej historii życia,
zwłaszcza jego aspektu dotyczącego zamożności z czasu przed podjęciem decyzji o wstąpieniu do instytutu. Albowiem osoby rekrutujące się z rodzin bogatych będą miały inne problemy w realizacji rady
ubóstwa niż te pochodzące ze środowisk doznających niedostatku.
Pierwsze, zostając przełożonymi będą zazwyczaj hojne, natomiast te
drugie w podobnych sytuacjach będą okazywały swe skąpstwo stanowiące zagrożenie w życiu ubóstwem ewangelicznym dla całej wspólnoty. Innym środkiem pedagogicznym we właściwym praktykowaniu
ubóstwa ewangelicznego są codzienne sytuacje życia i właściwe podejście do nich, np. co do leczenia członków wspólnoty, zapewnienia
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im odpowiedniego wyżywienia czy realizacja apostolatu. Te aspekty
życia konsekrowanego nie mogą stanowić okazji do niewłaściwych
oszczędności. Autorka przypomina przy tej okazji o nieodzowności
wśród osób konsekrowanych postawy wzajemnej wyrozumiałości
w relacji do współsióstr czy współbraci mających inne i szczególne
potrzeby wynikające z podeszłego wieku, stanu zdrowia czy rodzaju
wykonywanej pracy. W podobnych okolicznościach osoby konsekrowane, zarówno podwładni jak i przełożeni powinni uczyć się wolności
jaką niesie ze sobą prawdziwe życie w ubóstwie.
W siódmym – ostatnim rozdziale publikowanej pozycji M. Lombard
García poświęca dużo miejsca przełożonym instytutów i ich posłudze
we właściwej realizacji ubóstwa ewangelicznego. Jeszcze raz podnosi
problem konieczności poznania przez nich własnej historii życia oraz
trudności wszystkich podwładnych w celu przyjścia im z odpowiednią
pomocą. Co więcej, stwierdza ona, że odpowiedzialnością przełożonych jest przewidywanie w stosunku do każdego członka wspólnoty
jego potrzeb materialnych, a zwłaszcza duchowych. Stąd powinni oni
często analizować, czy nie zaniedbują pod tym względem wspólnoty. Podkreśla też, zgodnie z kan. 619 Kodeksu Prawa Kanonicznego
z 1983 roku, że przełożeni powinni być przykładem życia ubogiego
dla podwładnych zgodnie z charyzmatem własnego instytutu. Aby zaś
wypełnić właściwie swe zadanie potrzebna jest z ich strony modlitwa
i czuwanie.
Wydaje się, że recenzowana książka M. Lombard García dedykowana ewangelicznej radzie ubóstwa może stanowić w dobie obecnej
– tak dalekiej od życia zgodnego z pierwszym błogosławieństwem
o ubogich w duchu, głoszonym przez Chrystusa w kazaniu na Górze
– interesujące i użyteczne źródło dla przemyśleń dotyczących ewangelicznej rady ubóstwa poszczególnych osób konsekrowanych i całych wspólnot. Tym bardziej, że w obecnej literaturze dotyczącej życia
poświęconego Bogu niewiele pisze się na temat tej rady. Przy czym
Autorka podeszła do podjętego przez siebie zagadnienia z dużym zaangażowaniem, wynikającym zapewnie z doświadczenia życia konsekrowanego i z iście niewieścią skrupulatnością. Skutki jej gorliwości
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czytelnik może dostrzec w postaci wyolbrzymiania niektórych kwestii
związanych z realizacją rady ubóstwa, jak chociażby łączenie z ubóstwem wyglądu tuniki noszonej przez Chrystusa. Nie była ona szyta,
jak odzież ludzi ubogich, ale cała tkana od góry do dołu (J 19, 23),
podobnie jak szata najwyższego kapłana.
s. Bożena Szewczul WNO
María Victoria Hernández Rodríguez, I membri associati agli
istituti secolari. Studio del can. 725 CIC, Las-Roma 2010, ss. 300
Już w początkach monastycyzmu cenobickiego dzięki praktykowanej przez mnichów gościnności istniała łączność między wiernymi
świeckimi, a życiem zakonnym, w którym świeccy pragnęli w jakiejś
mierze uczestniczyć. Życie monastyczne będące kontynuacją epoki
męczenników budziło cześć i szacunek wiernych szukających głębszej relacji z Bogiem. Pragnienie uczestniczenia w tego rodzaju życiu rodziło się z przekonania, że poza Kościołem nie ma zbawienia.
Pogląd ten przenoszono na życie zakonne, wyrażając go w postaci
sentencji mówiącej, że podobnie jak poza Kościołem tak poza klasztorem lub klauzurą nie ma zbawienia, (extra Ecclesiam nulla salus,
extra claustrum nulla salus). Aby się zbawić, należało więc obrać
w jakiejś mierze życie mnicha. Tymczasem istniała możliwość tylko
przebywania w klasztorze korzystając z gościnności mnichów i mniszek. Powstawało jednocześnie pytanie jak długo i na jakich warunkach można udzielać gościny wiernym świeckim. Problem rozwiązano generalnie w VIII-IX w. pozwalając im nawet na uczestnictwo
w życiu klasztornym. W ten sposób powstawały przy klasztorach grupy wiernych świeckich, zarówno mężczyzn jak i kobiet pragnących
żyć duchem tychże zakonów. Jednocześnie służyli oni pomocą mnichom i mniszkom w wykonywaniu prac w klasztorze, polu i ogrodzie.
Określano ich mianem konwersów, oblatów, donatów, następnie Trzecich Zakonów czy członków stowarzyszonych itp. Ten sposób życia

[9]

RECENZJE

225

wiernych określa Jan Paweł II w swej adhortacji pt. Vita consecrata
z 1996 r. mianem „jednej z form uczestniczenia wiernych świeckich
w życiu konsekrowanym” (nr 56). Także przy instytutach świeckich,
w momencie ich prawnego uznania przez Stolicę Apostolską w 1947
r. istnieli obok członków konsekrowanych także ci niekonsekrowani,
współpracujący i uczestniczący w duchu instytutu i jego posłannictwie. Okazało się, że wrażliwość wiernych świeckich na życie konsekrowane istniejąca od jego początków nie była im obca także w relacji
do instytutów świeckich.
Fenomen zjawiska zainteresowania się życiem konsekrowanym
ze strony wiernych świeckich stał się przedmiotem badań M. V. Hernández Rodríguez w ramach jej pracy doktorskiej napisanej na Wydziale Prawa Kanonicznego papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego
w Rzymie. Zaciekawienie M. V. Hernández Rodríguez problematyką
instytutów świeckich wynika również z jej przynależności do jednego
z tychże instytutów.
Prezentowana publikacja składa się z przedmowy, wprowadzenia,
wykazu skrótów, wstępu oraz zasadniczej materii złożonej z dwóch
części, z których pierwsza dzieli się na sześć rozdziałów, a druga na
cztery. Książkę zamyka zakończenie i wykaz bibliografii.
W ramach obszernego wprowadzenia autorka porusza cztery podstawowe zagadnienia. Pierwszym z nich jest ukazanie życia konsekrowanego jako daru Ducha Świętego dla Kościoła i świata. Podkreśla w związku z tym, że życie konsekrowane jest charyzmatem czyli
darem Ducha Świętego dla Kościoła, a wyraża się on w odpowiedzi
i całkowitym oddaniu niektórych wiernych na skierowane do nich
zaproszenie Chrystusa wzywające do dokładniejszego naśladowania
Go, aż do przyjęcia Jego sposobu życia poprzez profesję trzech rad
ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Profesja stanowi
specyficzną konsekrację sięgającą korzeniami konsekracji chrzcielnej
i pełniej ją wyraża.
Jedną z form życia konsekrowanego w Kościele katolickim są instytuty świeckie, które charakteryzuje realizacja konsekracji w świecie, w warunkach właściwych wiernym świeckim w odróżnieniu od
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zakonników żyjących w oddaleniu od świata, którego wyrazem jest
klauzura zakonna i noszenie habitu.
W dalszej kolejności autorka zatrzymuje się na elementach historyczno-prawnych instytutów świeckich odnosząc się do konstytucji
Provida Mater Ecclesia z 1947 r. zatwierdzającej instytuty świeckie
w Kościele jako nową formę życia konsekrowanego. Omawia także
inne dokumenty z 1948 r. nawiązujące do wspomnianej konstytucji,
takie jak: motu proprio Primo feleciter i instrukcję Cum Sanctissimus
Dominus. Następnie przechodzi do dokumentów Vaticanum II tj. dekretu o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego
Perfectae caritatis oraz dekretu o misyjnej działalności Kościoła Ad
gentes, konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, nie pomija również nauczania papieży Pawła VI i Jana Pawła II dotyczącego instytutów świeckich, by następnie
przejść do kanonów 710-746 KPK/1983 r. podających obowiązujące
prawodawstwo tej formy życia oddanego Bogu.
Kolejną kwestią poruszaną we wprowadzeniu są tytułowi członkowie stowarzyszeni przy instytutach świeckich. Autorka odwołuje się
do instrukcji Cum Sanctissimus Dominus (nr 7a) gdzie wspomina się
o tego rodzaju członkostwie tzn. o członkach instytutów świeckich latiore sensu w odróżnieniu od członków strictiore sensu. Co więcej zauważa, że już w konstytucji Provida Mater Ecclesia (III §2) mówi się
pośrednio o członkach stowarzyszonych. Ich sytuacja została wyraźnie unormowana w kan. 725 KPK/1983 a zasadza się ona na dążeniu
tych wiernych do ewangelicznej doskonałości zgodnie z duchem instytutu i uczestniczeniu w jego misji. Niektóre instytuty świeckie mają
członków stowarzyszonych od momentu powstania instytutu, inne zaś
nieco później wprowadziły taką praktykę, a są i takie które nie przewidują w prawie własnym podobnej możliwości. Autorka reasumuje tę kwestię stwierdzeniem, że członkowie stowarzyszeni stanowią
część patrimonium instytutu, a jako takie wymaga ono konsekwentnego zachowania i troski. Dbałość o patrimonium instytutu obejmuje
również podejmowanie starań co do formacji członków stowarzyszonych. Pomocą w zachowaniu patrimonium służy instytucja autonomii
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instytutu ujęta w kan. 586 KPK/1983. To ona właśnie stanowi ostatnie
zagadnienie poruszone przez autorkę we wprowadzeniu do publikacji.
Słuszna autonomia życia przyznana instytutom w zakresie zarządzania
pozawala im na wierne zachowanie własnego dziedzictwa, a poza tym
autonomii tej mają strzec również ordynariusze miejsca jako przedstawiciele władzy kościelnej, ponieważ poprzez zatwierdzenie konstytucji i jednoczesne uznanie autentyczności charyzmatu instytutu czyni
się ona gwarantem i opiekunem jego rozwoju w wierności pierwotnej
inspiracji.
W rozdziale pierwszym pierwszej części zatytułowanej „Analiza
kanonu 725” zostały ukazane jego geneza i źródła. W ramach tych
ostatnich dużo miejsca poświęcono wspomnianej już instrukcji Cum
Sanctissimus Dominus, kanonowi 500 §3 KPK/1917 oraz dekretowi
o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem Soboru Watykańskiego II.
W kolejnych pięciu rozdziałach autorka rozpatruje zasadnicze kwestie wynikające z treści kanonu 725. Już w drugim rozdziale tej części przyjmuje za temat zagadnienie złączenia z instytutem wiernych
świeckich (sibi associare). Dokonuje tu analizy historycznej różnych
możliwości partycypacji wiernych świeckich w życiu zakonnym oraz
sposobów jej regulacji prawnej od monastycyzmu do KPK/1983 r.,
zatrzymując się dłużej przy kanonach 725, 303, 311 obowiązującego
Kodeksu. Rozdział trzeci podobnie jak drugi przyjmuje literalnie swój
tytuł: „Alios christifideles” z dalszej treści kan. 725. Zostało tu szeroko ukazane pojęcie wiernego świeckiego w nawiązaniu do nauczania Soboru Watykańskiego II oraz unormowań kanonów 96, 204, 207
KPK/1983. Również rozdział czwarty przyjmuje za tytuł fragment kan.
725 tj. „Aliquo vinculo in constitutionibus determinanto”, w którym autorka próbuje wyjaśnić problematykę węzła prawnego jakim członkowie stowarzyszeni powinni łączyć się z instytutem świeckim. Zauważa,
że konstytucje instytutu mogą ustalić kilka kategorii złączenia z instytutem np. śluby prywatne, przysięga, lub nawet forma łączności bez ślubów czy przysięgi. Przy tej okazji została uwypuklona różnica między
członkami konsekrowanymi instytutu świeckiego, a tymi stowarzyszo-
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nymi. Wyjaśniono, że ci pierwsi poświęcają się całkowicie Bogu przez
profesję trzech rad ewangelicznych poprzez śluby lub inne święte więzy
określone w prawie własnym. Pociąga to za sobą stałość sposobu życia.
Członkowie stowarzyszeni natomiast nie są powołani do złożenia na
całe życie trzech wspomnianych ślubów, chociaż niektórzy zobowiązują się do realizacji ślubów ale zgodnie ze stanem swego życia i często
na pewien określony czas. Są oni powoływani do doskonałej miłości
ewangelicznej według stanu swego życia i w sytuacjach w jakich się
znajdą: chłopcy i dziewczęta, mężowie i żony, wdowy i wdowcy, celibatariusze i kapłani. Wierni ci powinni mieć świadomość, że nie są wezwani do realizacji powołania świeckich konsekrowanych, a złączenia
z instytutem nie mogą traktować jako kroku poprzedzającego lub próby
przed konsekracją zwłaszcza gdy chodzi o celibatariuszy. Węzeł ich
złączenia z instytutem określony przez konstytucje czyni ich członkami
tej samej rodziny duchowej. Autorka wyjaśnia, że w przypadku wiernych stowarzyszonych nie chodzi o poszerzenie życia konsekrowanego
świeckich. W rozdziale piątym podjęto kolejne zagadnienie z kanonu
725 KPK/1983 tj. dążenia członków stowarzyszonych do doskonałości ewangelicznej zgodnie z duchem i charakterem instytutu. Autorka
rozpatruje więc dwie kwestie – dążenie do doskonałości oraz dążenie
do niej zgodnie z duchem instytutu. Zauważa, że obowiązek dążenia
do miłości doskonałej dotyczy każdego chrześcijanina już na podstawie sakramentu Chrztu, zaś złączenie się wiernego z instytutem jeszcze
bardziej zobowiązuje do dążenia do tejże doskonałości właściwej Bogu
(Mt 5, 48) i to w określony, zgodny z duchem instytutu, a więc w bardziej pewny sposób, bo zatwierdzony przez właściwą władzę kościelną poprzez aprobatę instytutu. Przy tej okazji autorka wyjaśnia pojęcie
ducha i duchowości instytutu oraz jego charyzmatu. Z kolei rozdział
szósty i ostatni pierwszej części recenzowanej publikacji zatytułowany: „Eiusdem missionem participent” tłumaczy uczestnictwo członków
stowarzyszonych w misji instytutu. Wychodzi się od objaśnienia pojęcia missione by następnie drobiazgowo opisać w oparciu o dokumenty
kościelne realizację tej misji przez członków stowarzyszonych.
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W części drugiej prezentowanej publikacji autorka dokonuje analizy sytuacji prawno-kanonicznej członków stowarzyszonych zgodnie
z kan. 725 w ujęciu prawa własnego instytutów świeckich. W rozdziale
pierwszym tej części przeprowadza krótką charakterystykę 35 instytutów świeckich będących na prawie papieskim i mających członków
stowarzyszonych oraz 31 instytutów pozostających jeszcze na prawie
diecezjalnym z Włoch, Stanów Zjednoczonych, Francji i Hiszpanii.
Prawodawstwo własne wymienionych instytutów stanie się dla niej
podstawą dalszych dociekań dotyczących członków stowarzyszonych
przy instytutach świeckich.
W rozdziale drugim pt. „Kanon 725 w tekstach prawa własnego
instytutów świeckich” drugiej części książki, biorąc pod uwagę statuty
i konstytucje instytutów bada ona sposób uregulowania sytuacji członków stowarzyszonych. Stwierdza, że generalnie w prawodawstwie
własnym instytutów został oddany duch kanonu 725. Niektóre instytuty odwołują się do niego w sposób literalny, inne zaś bardziej nawiązują do instrukcji Cum Sanctissimus Dominus. Nieliczne instytuty
nie mając prawnie uregulowanej sytuacji członków stowarzyszonych
mają osoby związane z instytutem, które oczekują na unormowanie
ich sytuacji. Jeszcze inne są w trakcie opracowywania projektu takiej
regulacji. Pozostaje niewielka liczba instytutów, w których nie podjęto
próby unormowania sytuacji członków stowarzyszonych.
W rozdziale trzecim będącym wynikiem badań prawa własnego
instytutów co do określenia węzła poprzez który członkowie stowarzyszeni łączą się z instytutem autorka zauważa, że jest on ustalony
w instytutach, a przy tym są wskazane wymogi stawiane kandydatom
przyjmowanym na członków stowarzyszonych. Określa się również
władzę kompetentną do przyjęcia kandydatów – najczęściej jest to
przełożony najwyższy z głosem doradczym swej rady. Prawo własne
podaje również okres formacji służący wzajemnemu poznaniu kandydata przez instytut i instytutu przez kandydata. Nie pomija się również
programu tejże formacji. Prawo własne precyzuje sytuacje dotyczące
wydalenia członka stowarzyszonego. Zawsze może on też opuścić instytut.
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W rozdziale czwartym i ostatnim części drugiej dokonano analizy
odzwierciedlenia w prawie własnym obowiązku dążenia do doskonałości członków stowarzyszonych zgodnie z duchem instytutu i realizacji jego misji wyrażonych w kanonie 725 KPK/1983 r.
Konkludując należy podkreślić, że publikacja M. V. Hernández Rodríguez jest jedną z niewielu prób naukowego opisu stosunkowo nowej kanonicznej struktury członków stowarzyszonych przy instytutach
świeckich. Może ona dać dobry początek kolejnym opracowaniom tej
kwestii także w języku polskim w oparciu o prawodawstwo własne
instytutów powstałych w Polsce. Jednoczesna zaś popularyzacja możliwości złączenia się z instytutem świeckim wiernych świeckich celem dążenia do doskonalszej miłości ewangelicznej zapewne mogłaby
przyczynić się do skorzystania z tej perspektywy przez wielu wiernych
także w Polsce.
s. Bożena Szewczul WNO
Francesco Panizzolo, La potestà di governo nella vita consacrata.
Linee di sviluppo storico-giuridico ed ecclesiologico, Marcianum
Press, Venezia 2009, ss. 442.
Francesco Panizzolo w swej publikacji – La potestà di governo
nella vita consacrata. Linee di sviluppo storico-giuridico ed ecclesiologico [Władza rządzenia w życiu konsekrowanym. Aspekty rozwoju
historyczno-prawnego i eklezjologicznego] przybliża czytelnikowi –
w aspekcie historyczno-prawnym – zagadnienie władzy, która w instytutach przysługuje przełożonym zakonnym na mocy prawa powszechnego i własnego. Do promulgacji KPK/83 władzę tę nazywano
władzą zwierzchnią (potestas dominativa). Określenie to zostało użyte
w kan. 501 §1 KPK z 1917 roku. Obecny Kodeks z 1983 roku nie
tylko nie ponowił tego terminu, ale też nie wprowadził innej nazwy
na jej określenie. Podał jedynie w kan. 596 ogólne zasady dotyczące
władzy przełożonych i kapituł, których źródłem jest prawo powszech-
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ne i konstytucje. Stąd też w doktrynie kanonistycznej trwają dyskusje
na temat natury władzy przełożonych i kapituł. Autor publikacji nie
tylko przytacza różnorakie stanowiska kanonistów w tej materii, ale
także próbuje dać odpowiedź na zasadnicze pytania dotyczące natury
tej władzy, postulując nowe sformułowanie kan. 596.
Recenzowana pozycja składa się z prezentacji monografii (s. 5-6),
wstępu (s. 7-13), pięciu zasadniczych rozdziałów (s. 15-388), zakończenia (s. 389-400), bibliografii (s. 401-429) oraz wykazu skrótów
(s. 431-432) i autorów cytowanych w publikacji (s. 433-437). Całość
zamyka spis treści (s. 439-442).
W pierwszym rozdziale publikacji Potestà dominativa dalle origini
al CIC 17: sviluppo ed essenza [Władza zwierzchnia od początków
do CIC 17: rozwój i istota] zostaje przedstawiona władza zwierzchnia
w życiu konsekrowanym w aspekcie historyczno-prawnym od początku jej powstania aż do promulgacji KPK z 1917 roku. Autor ukazuje
najpierw pojęcie władzy w prawie rzymskim, które jest źródłem określenia władzy w życiu konsekrowanym. Prawo to wyróżniało relacje
rodzinne, określając je jako patria potestas, oraz relacje służalcze,
które z kolei definiowało dominica potestas. Patria potestas jest to
władza ojca wobec dzieci, natomiast potestas dominica jest to władza,
jaką posiada panujący wobec niewolników. Stąd też w pierwotnej formie życia konsekrowanego, jakim było życie monastyczne pojawiła
się potestas dominativa, chociaż nie była ona bezpośrednio określana tym terminem. Życie zakonników w monasterach było regulowane
zależnością i posłuszeństwem wobec przełożonych klasztorów, którzy
sprawowali władzę zwierzchnią nad podwładnymi, taką, jaką posiadał
w epoce rzymskiej ojciec nad dziećmi, mąż nad żoną i władca nad
niewolnikami czy służącymi. W dekrecie Gracjana spotykamy się jedynie z zalążkami doktryny co do potestas dominativa, która nie jest
jeszcze określona tym pojęciem. Doktryna ta zostaje częściowo ubogacona przez autorów średniowiecza. Jednak za twórcę pojęcia potestas
dominativa uważa się F. Suàreza, którego doktryna w szeroki sposób
została przedstawiona w publikacji. Następnie jej autor przedstawia
charakterystykę tej władzy, z uwzględnieniem różnic między władzą
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w instytutach wyjętych i niewyjętych. Wyjaśnia jej charakter, w szczególny sposób – czy jest wyłącznie władzą prywatną, czy też jest w całości lub części także władzą publiczną.
Rozdział drugi – Dal CIC 17 al Concilio Ecumenico Vaticano II [Od
KPK/17 do Soboru Ekumenicznego Watykańskiego II] – rozpoczyna
się od analizy prawnej kan. 501 §1 KPK z 1917 roku. Prawodawca
używa terminu potestas dominativa, którą posiadają przełożeni i kapituły we wszystkich instytutach. Natomiast iurisdictio ecclesiastica
jest sprawowana tylko w instytutach kleryckich wyjętych. W krótkim
czasie kanoniści zauważyli jednak, że kodeksowe określenie sposobu
sprawowania władzy w instytutach niewyjętych jest niewystarczające, gdyż natura tej władzy nie może być prywatna, lecz powinna być
publiczna. Znajduje to odzwierciedlenie w autentycznej odpowiedzi
Papieskiej Komisji ds. Autentycznej Interpretacji Kodeksu, która decyduje o zastosowaniu do potestas dominativa kanonów dotyczących
władzy rządzenia, zarówno w przypadku kleryckich instytutów jak
i laickich. W ten sposób zostaje uznany ścisły związek między tymi
dwoma rodzajami władzy. Natomiast w reskrypcie papieskim Cum
admotae z 6 listopada 1964 roku oraz w dekrecie Religionum laicalium z 31 maja 1966 roku, przyznano przełożonym instytutów kleryckich i laickich szerokie kompetencje, które dotychczas były związane
z instytutami wyjętymi. Również dekret soborowy Perfectae Caritatis
i konstytucja dogmatyczna Lumen Gentium podkreślają znaczenie życia konsekrowanego w życiu Kościoła.
Rozdział trzeci – La fase di codificazione del can. 596 [Faza kodyfikacji kan. 596] – przedstawia zasadnicze etapy prac nad redakcją
kan. 596. W czasie tych prac Stolica Apostolska wydaje dokumenty
dotyczące władzy w instytutach zakonnych, które w zasadniczy sposób wpływają na iter kodyfikacyjny. Są do dekrety Cum Superiores,
Clericalia Instituta, Ad instituenda experimenta, Experimenta circa
regiminis, motu proprio Causas matrimoniales oraz dyrektywy Mutuae relationes. Dokumenty te ułatwiają przygotowanie dwóch wersji
obecnego kan. 596, a mianowicie w schemacie z 1977 i z 1980 roku.
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Jednak Schema novissimum z 1982 roku zawiera sformułowanie odpowiadające treści kan. 596.
W rozdziale czwartym, zatytułowanym L’ufficio di Ordinario
[Urząd ordynariusza], zostaje ukazany urząd ordynariusza wraz z jego
uprawnieniami – w relacji do członków Instytutów życia konsekrowanego i Stowarzyszeń życia apostolskiego. Samo słowo „ordynariusz”
– jak zaznacza autor – jest pojęciem technicznym, użytym w KPK/83
dla określenia grupy urzędów kościelnych, których tytulariusze posiadają, oprócz własnych uprawnień wypływających z natury sprawowanego urzędu, pewne identyczne kompetencje w relacji do określonej grupy wiernych. Pod pojęciem ordynariusza – według kan. 134
– należy rozumieć tych wszystkich sprawujących urzędy kościelne,
z którymi jest związana władza wykonawcza zwyczajna wobec podwładnych. Do nich prawodawca w kan. 134 §1 zalicza także wyższych
przełożonych kleryckich instytutów zakonnych na prawie papieskim
i kleryckich stowarzyszeń życia apostolskiego na prawie papieskim.
Wyliczenie przez autora kodeksowych kompetencji ordynariusza jest
poprzedzone szczegółowym omówieniem pojęcia kościelnej władzy
rządzenia, o której mowa w kan. 129. Idąc śladami doktryny kanonistycznej zaznacza, że publiczna władza kierowania wiernymi dla
osiągnięcia zasadniczego celu, jakim jest zbawienie, pochodzi z ustanowienia Bożego. Tytulariuszami tej władzy są ci, którzy otrzymali
święcenia biskupie, prezbiteratu oraz diakonatu. Natomiast wierni
świeccy mogą współdziałać w jej wykonywaniu, zgodnie z przepisami
prawa. Samo przyjęcie święceń nie oznacza automatyczne wyposażenia osoby duchownej w prerogatywy władzy rządzenia. W odróżnieniu
od władzy święceń, uprawnienia władzy rządzenia otrzymuje się wraz
z powierzeniem urzędu lub na mocy delegacji. Stad też – jak zauważa
autor – nie wszyscy, którzy posiadają święcenia, nawet biskupie, są jej
podmiotami. Może ona być wykonywana na forum zewnętrznym bądź
wewnętrznym sakramentalnym lub pozasakramentalnym. Władza rządzenia dzieli się na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
Autor, po omówieniu władzy rządzenia, przechodzi do wyliczenia
tych, których prawodawca kościelny uznaje za ordynariuszy. Zauwa-

234

RECENZJE

[18]

ża przy tym, że kan. 134 §1 przyznaje taki tytuł najpierw biskupowi
rzymskiemu, biskupom diecezjalnym oraz innym, którzy – choćby tylko tymczasowo – są rządcami Kościoła partykularnego lub wspólnoty
z nim zrównanej, w myśl kan. 368. W drugiej kolejności wylicza wikariuszy generalnych i biskupich oraz przełożonych wyższych instytutów zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego, pod warunkiem
posiadania przez nich charakteru kleryckiego i prawa papieskiego. Są
ordynariuszami przełożeni najwyżsi i prowincjalni, przełożeni części
zrównanej z prowincją, przełożeni domu niezależnego oraz zastępcy
wspomnianych przełożonych, jeśli tacy zostali prawnie ustanowieni,
a także opat-prymas i przełożony kongregacji monastycznej, o których
mowa w kan. 620. Trzecią grupę ordynariuszy stanowią ci, którzy nie
zostali wymienieni w kan. 134 §1: prałat prałatury personalnej (kan.
295 §1), biskup polowy na mocy Konstytucji Apostolskiej Spirituali
militum curae (21.04.1986) oraz przełożeni ordynariatów dla anglikanów, zgodnie z postanowieniami Konstytucji Apostolskiej Anglicanorum coetibus (4.11.2009).
W drugiej części omawianego rozdziału autor wymienia kompetencje, które zostają przyznane ordynariuszowi przez prawodawcę kodeksowego w zakresie munus docendi, munus sanctificandi i munus regendi. Obowiązki i uprawnienia w przypadku munus regendi są wyliczone
według kryterium podziału na władzę ustawodawczą, wykonawczą
i sądowniczą. Wyżsi przełożeni kleryckich instytutów zakonnych na
prawie papieskim czy też kleryckich stowarzyszeń życia apostolskiego na tym samym prawie sprawują, jako ordynariusze, obowiązki
i uprawnienia jedynie wobec własnych podwładnych.
W trzeciej części rozdziału znajdują się kompetencje wspólne dla
wszystkich przełożonych wyższych, bez względu na jakiekolwiek kryteria podziału instytutów czy stowarzyszeń. Obejmują one zarówno
męskie jak i żeńskie, na prawie papieskim jak i diecezjalnym. Także
w tym przypadku autor wylicza obowiązki i uprawnienia w kategoriach munus sanctificandi, munus docendi i munus regendi.
Ostatnia część czwartego rozdziału ukazuje sposób sprawowania
władzy wykonawczej w instytutach życia zakonnego. Jest ona wyko-
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nywana przez wyższych przełożonych instytutów na prawie papieskim
za pomocą wydawania – w granicach kompetencji – aktów administracyjnych, jakimi są dekrety, nakazy czy reskrypty. Te poszczególne akty
administracyjne mogą być wydawane także w instytutach zakonnych
świeckich na prawie papieskim, których przełożeni wyżsi nie są kwalifikowani przez prawodawcę jako ordynariusze. Są oni kompetentni
do wydania, m.in., dekretu erygującego dom zakonny (kan. 609 § 1),
czy też powierzenia urzędów wewnątrz własnego instytutu (np. mianowania przełożonych bądź potwierdzenia ich kanonicznego wyboru).
W rozdziale piątym – Dottrina sulla potestà dei Superiori maggiori
[Doktryna o władzy przełożonych wyższych] – autor analizuje różne opinie doktryny kanonistycznej co do natury władzy sprawowanej
przez przełożonych, o której mowa w kan. 596, i udziału w niej wiernych świeckich. Zasadnicza linia podziału stanowisk doktrynalnych
przebiega pomiędzy tymi, którzy utożsamiają władzę przełożonych
określoną prawem powszechnym i konstytucjami z potestas sacra,
a tymi, którzy takie analogie negują. Pierwsza grupa kanonistów opiera swe stanowisko na nauce Soboru Watykańskiego II i roli życia konsekrowanego w życiu Kościoła. Natomiast wśród kanonistów drugiej
grupy panuje różnorodność opinii. Jedni określają władzę przełożonych, o której mowa w kan. 596, jako wspólną dla instytutów zakonnych, inni jako publiczno-kościelną. Pozostali jej wprost nie definiują.
Według opinii tej grupy potestas sacra może być sprawowana tylko
przez tych, którzy otrzymali sakrament święceń. Stąd też jedni twierdzą, że władza ta w niekleryckich instytutach ma swe źródło w sakramencie chrztu i definiują ją jako świecką, inni zaś określają ją jako
własną, albo duchową, bądź zakonną lub władzą rządzących.
Autor, po ustosunkowaniu się do wyrażonych opinii, konkluduje,
iż władza przełożonych – określona prawem powszechnym i konstytucjami – jest kościelną władzą rządzenia, wykonywaną zarówno w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego, tak kleryckich jak i świeckich. W instytutach kleryckich przełożeni
sprawują ją na postawie kan. 129 §1, natomiast w instytutach świeckich współdziałają w jej wykonywaniu, zgodnie z kan. 129 §2. Stąd też
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autor publikacji formułuje postulat nowego sformułowania kan. 596,
który treścią odpowiadałby postanowieniom kan. 129, a mianowicie:
§1. In institutis clericalibus tam iuris pontificii quam iuris dioecesani
Superiores et capitula pollent potestate regiminis ad normam iuris universalis et particularis. §2. In institutis laicalibus Superiores et capitula
in exercitio potestatis regiminie cooperantur ad normam iuris universalis et particularis pro foro tam externo quam interno, sed non sacramentale. W taki sposób sformułowana treść kan. 596 daje podstawę
do wykonywania władzy rządzenia w wszystkich instytutach i stowarzyszeniach. Jej jedynym źródłem jest uczestnictwo w jedynej władzy
Chrystusa, której celem jest salus animarum.
Całość publikacji zamyka obszerne zakończenie, które jest sumarycznym zestawieniem przeprowadzonych badań nad ewolucją pojęcia
władzy przełożonych w instytutach życia konsekrowanego.
Recenzowana publikacja to oryginalne studium, które ukazuje
kompleksowo i syntetycznie ewolucję doktryny kanonistycznej co do
natury władzy przełożonych w instytutach życia konsekrowanego i jej
wpływ na unormowania prawne. Autor przestawił poglądy różnych autorów, wysunął kilka postulatów, które mogą być przedmiotem dalszej
dyskusji kanonistów i powinny ukierunkować dalszy rozwój prawodawstwa w omawianej dziedzinie.
ks. Marek Stokłosa SCJ
Carlo Fantappiè, Storia del diritto canonico e delle istituzioni
della Chiesa, Bologna 2011, ss. 369.
Carlo Fantappiè, profesor historii prawa kanonicznego na Uniwersytecie Urbino, opublikował pracę dotyczącą historii prawa kanonicznego i instytucji Kościoła. W przedmowie Autor wyraził nadzieję, że
publikacja ta będzie przydatna na wydziałach kościelnych uniwersytetów oraz na uczelniach publicznych. Problematyka prezentowana
w pracy, zdaniem Autora, przyczyni się do pogłębienia znajomości hi-
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storii powszechnej ostatnich dwóch tysiącleci. Aby zrozumieć rozwój
dyscyplin historyczno-prawnych, należy dostrzec implikacje płynące
z historii prawa kanonicznego i instytucji Kościoła. Profesor podkreślił, że w prezentowaniu zagadnień historyczno-prawnych ważną, choć
nie zasadniczą rolę, odgrywa język. Nie jest on może „najcenniejszym
świadkiem” w poszukiwaniu prawdy, ale stanowi niezbędny instrument do obserwacji oraz rejestrowania faktów zaistniałych w rzeczywistości, a także funkcjonowania poszczególnych instytucji tworzonych przez człowieka na przestrzeni wieków.
Konstrukcja pracy obejmuje: spis treści (s. 5-7), wykaz skrótów
(s. 9-12), przedmowę Autora (s. 13-20), część merytoryczną podzieloną na siedem części (s. 21-326), dodatek (s. 329-342), indeks nazwisk
(s. 345-351) oraz indeks analityczny (s. 354-369).
Poszczególne części publikacji zostały zredagowane w sposób
chronologiczny. Autor rozpoczyna od źródeł biblijnych i utworzenia
Kościoła, kończy zaś na implementacji Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. i przedstawieniu zadań stojących przed kanonistyką.
Historia prawa kanonicznego i instytucji kościelnych obejmuje okres
ponad dwóch tysięcy lat. Autor stworzył zwarte kompendium wiedzy
historyczno-prawnej, które z konieczności zawiera tylko podstawowe
wiadomości, bez nakreślania szerszego tła.
Pierwsza część pracy, zatytułowana Le origini del diritto della
cristianità (secoli I-III),podzielona została na pięć rozdziałów. Najpierw Carlo Fantappiè ukazał wspólne źródła i wzajemne zależności
oraz podobieństwa między prawem hebrajskim a chrześcijańskim
w aspekcie źródeł biblijnych. Podkreślił, że w kulturze hebrajskiej
Bóg nie jest tylko inspiratorem, ale twórcą prawa, a zasadnicza różnica między kulturą hebrajską i chrześcijańską polega na mocniejszym akcentowaniu wymiaru prawa niż wiary. Utworzenie Kościoła
lepiej można zrozumieć w świetle propozycji zbawienia skierowanej
do ludu Izraela. Kościół jako „prawdziwy Izrael” utworzył Bóg, a nie
autonomiczna grupa religijna wywodząca się z tradycji judaistycznej.
W drugim i trzecim wieku, poprzez różne struktury organizacyjne, wykształciły się kościoły lokalne, na czele których stali biskupi –sukceso-
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rzy apostołów, sprawujący także funkcje jurysdykcyjne. Autor zwrócił
uwagę na zależności między tradycją, Pismem świętym i zbiorami kanoniczno-liturgicznymi. Pierwsza część pracy stanowi swego rodzaju
wprowadzenie do historii prawa kanonicznego i instytucji kościelnych.
Druga część: Gli sviluppi normativi in Oriente e in Occidente (secoli IV-XI) została podzielona na dwanaście rozdziałów. Profesor rozpoczął wywód od kwestii kolegialności biskupów i praktyki soborów.
Rozważył wpływ prawa rzymskiego na rozwój instytucji kościelnych,
formy i reguły życia monastycznego, organizację i zbiory prawa kościoła wschodniego. Zajął się również rozwojem prymatu papieża na
zachodzie, formowaniem się kościołów lokalnych w poszczególnych
krajach oraz systemem politycznym i kościelnym w erze Karolingów. W końcowej części opisał nowy monastycyzm benedyktyński
i życie religijne oraz reformy postkarolińskie. Zwoływanie soborów,
czy to partykularnych, czy tzw. ekumenicznych – otwartych na udział
biskupów z całego świata, chociaż wprost nie zostało przewidziane
przez Pismo święte i tradycję Kościoła, to stanowi zasadniczy element
w procesie rozwoju instytucji kościelnych, regulujący wszelkie dziedziny życia Kościoła, w tym sposób jego zarządzania. W omawianym
okresie, obok formułowania definicji dogmatycznych, zajmowano się
też określeniem norm o charakterze dyscyplinarnym. Carlo Fantappiè
zwrócił uwagę na wpływ prawa rzymskiego na funkcjonowanie instytucji kościelnych oraz podkreślił, że między IV i VI w. wykształcił się
model organizacyjny kościołów lokalnych i podjęto działania zmierzające do centralizacji władzy biskupa Rzymu, a w konsekwencji nastąpił rozwój prymatu papieża na Zachodzie. Wzrosło znaczenie kościołów lokalnych w Aleksandrii, Antiochii, Konstantynopolu i Rzymie.
Kolejna część publikacji, zatytułowana: L’età classica e post-classica (1140-1517), została podzielona na trzynaście rozdziałów poświęconych między innymi „reformie gregoriańskiej”. Autor wskazał dwa
fundamentalne problemy, które zostały wtedy rozwiązane: nastąpiło
uniezależnienie papiestwa od woli władców i możnych rodzin rzymskich oraz rozpoczął się proces odnowy moralnej i prawnej w strukturach kościelnych. Carlo Fantappiè opisał także zależności między
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prawem rzymskim a prawem kanonicznym i teologią w czasach Graziana oraz proces formowania się Corpus iuris canonici. Historyczny
obraz omawianego okresu uzupełniony został przedstawieniem kryzysów życia religijnego i monarchii papieskiej, w efekcie czego rozpoczął się proces transformacji życia religijnego i nastąpiło jednocześnie
definitywne wzmocnienie prymatu papieża. Ważną rolę w ówczesnej
rzeczywistości, jak podkreślił Autor, spełniły średniowieczne sobory
i synody. W zakończeniu tej części Carlo Fantappiè ukazał zmiany
i kształtowanie się struktur kurii rzymskiej oraz organizacji diecezji.
Czwarta część dotyczy prawa trydenckiego – Il diritto tridentino
(1545-1789). Omówienie tego okresu rozpoczyna się od przedstawienia radykalnej krytyki Lutra w stosunku do instytucji papieskiej
i kontestacji systemu prawa kanonicznego Kościoła. Dalej przedstawia
się postanowienia Soboru Trydenckiego, ze szczególnym uwzględnieniem obrony dogmatów, reformy pastoralnej, uwidocznionej także na
szczeblu kościołów lokalnych. W wyniku postanowień Soboru Trydenckiego zmieniono system kanoniczny i zreformowano kurię rzymską – stworzono kongregacje i trybunały. W tym czasie powstawały też
nuncjatury, nastąpił szybki rozwój dyplomacji Stolicy Apostolskiej.
Jednocześnie jednak uwidoczniły się problemy misyjne w tzw. Nowym
Świecie. Autor zwrócił uwagę na integrację kościołów lokalnych z poszczególnymi państwami i powstanie gallikanizmu. W zakończeniu tej
części książki, zawierającej dwanaście rozdziałów, Carlo Fantappiè
zwrócił uwagę na konsekwencje zaistnienia świeckich ruchów reformatorskich i tzw. rewolucjonizmu, ze szczególnym uwzględnieniem
rewolucji francuskiej z końca XVIII w.
Następną część pracy, zatytułowaną I presupposti e l’attuazione
della codificazione canonica (1814-1917), Carlo Fantappiè poświęcił
kodyfikacji kanonicznej – od początku XIX w. do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r., dzieląc ją na osiem rozdziałów. Autor zwrócił
uwagę na rozwój prawa kanonicznego w Rzymie, tworzenie wydziałów prawa i skupienie kanonistów przy Uniwersytecie Gregoriańskim
w Rzymie. W tym czasie zasadniczymi kwestiami były: tworzenie się
kościołów lokalnych poza Europą oraz zwołanie i przebieg Soboru
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Watykańskiego I, na którym zajęto się głównie zagadnieniami dogmatycznymi. W efekcie coraz wyraźniej dostrzegano potrzebę zredagowania dla całego Kościoła jednego uniwersalnego prawa kanonicznego. Na końcu tej części Autor szczegółowo opisał proces tworzenia
Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r.
Przedostatnia część (Dal ‘Codex’ del 1917 al nuovo ‘Corpus iuris
canonici’) obejmuje okres od Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r.
do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. i podzielona jest na siedem
rozdziałów. Profesor przedstawił tu rozwój legislacji kanonicznej i dojrzewanie do nowej koncepcji ujęcia Kościoła, co spełniło się w postanowieniach Soboru Watykańskiego II. Carlo Fantappiè zwrócił uwagę
na doniosłość postanowień Soboru: powrotu do źródeł i określenia Kościoła jako „ludu Bożego”, prymatu papieża i kolegialności biskupów.
Autor podkreślił znaczenie przypomnienia fundamentalnej zasady
wolności religijnej i ekumenizmu, opisał znaczenie wyeksponowania
roli świeckich w Kościele przez Sobór Watykański II oraz ukazał trudności przejścia od postanowień soborowych do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Następnie zamieszczone jest omówienie Kodeksów: Prawa
Kanonicznego z 1983 r., Kościoła łacińskiego i Kodeksu kościołów
wschodnich z 1990 r. W zakończeniu tej części Carlo Fantappiè zwrócił uwagę na fenomen drugiej połowy XX w., kiedy definitywnie upadł
system kolonialny i powstały niepodległe państwa w Afryce i Azji, co
określa się mianem tworzenia tzw. „Trzeciego Świata”. Konsekwencją
wprowadzenia tych zmian było powstanie kościołów lokalnych i rozwinięcie działalności misyjnej Kościoła.
Ostatnia część publikacji obejmuje cztery rozdziały i jest zatytułowana: La Chiesa tra il secondo e il terzo millennio. Autor zajął się
tu implementacją Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., podkreślił
aktywność legislacyjną i zasługi Jana Pawła II w świetle zachodzących
zmian georeligijnych i kryzysu w okresie po Soborze Watykańskim II.
Jego zdaniem niezwykle ważną rolę w Kościele odgrywa połączenie
wiary i prawa, co jest szczególnie widoczne w działalności obecnego
papieża, Benedykta XVI.
W zakończeniu Autor przedstawił wyzwania i perspektywy stojące przed współczesną kanonistyką, co niewątpliwie podnosi wartość
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tej publikacji. Docenił znaczenie decyzji z 2002 r. o integracji prawa
kanonicznego na wydziałach papieskich z nowymi dyscyplinami naukowymi, a także wyraził potrzebę pogłębiania znajomości Kodeksów
Prawa Kanonicznego łacińskiego i kościołów wschodnich. Działania
te zaowocowały zwiększeniem ilości studentów prawa kanonicznego,
publikowaniem znaczących prac naukowych z tej dziedziny i tworzeniem w różnych krajach nowych wydawnictw o profilu kanonicznym.
Zdaniem Carlo Fantappiè przed kanonistami otwiera się perspektywa pochylenia się nad teorią prawa kanonicznego, by lepiej ukazać
jego harmonijne połączenie z głównymi zasadami eklezjologicznymi
przedstawionymi przez Sobór Watykański II.
Dużym ułatwieniem w korzystaniu z publikacji jest umieszczenie
na marginesach stron czytelnych haseł, które przyspieszają odnajdywanie potrzebnych informacji. Ważną rolę odgrywa też Dodatek,
w którym Autor zamieścił podstawową chronologię wydarzeń historycznych, oraz zbiór schematów i map, które lepiej pozwalają poznać
i zrozumieć omawiane kwestie. Całość uzupełniają indeksy: analityczny i nazwisk.
Praca Carla Fantappiè jasno ukazuje związek między historią człowieka a historią Kościoła oraz historią prawa kanonicznego i instytucji kościelnych, które funkcjonowały na przestrzeni wieków. Autor
podkreślił, że Kościół zebrał bogate, niezmiernie cenne doświadczenie
w procesie wprowadzania zmian i instytucjonalizacji swoich struktur,
co przyczyniło się do zachowania równowagi między tradycją historyczno-prawną a koniecznością ciągłego wprowadzania ewolucyjnych
zmian.
Podsumowując można stwierdzić, że publikacja Carlo Fantappiè
Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa jest udaną i cenną próbą stworzenia podręcznika historii prawa kanonicznego
i instytucji Kościoła, który z pewnością będzie wykorzystywany zarówno na wydziałach kościelnych uniwersytetów, jak i na uczelniach
publicznych, zgodnie z nadzieją Autora wyrażoną w przedmowie.
ks. Marek Stępień
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Studi Giuridici XCVI, Questioni attuali di diritto penale canonico, Città del Vaticano 2012, ss. 287.
Numer dziewięćdziesiąty szósty Studiów Prawnych został poświęcony aktualnym zagadnieniom z zakresu kanonicznego prawa karnego
(Questioni attuali di diritto penale canonico). Na recenzowaną pozycję składa się szereg artykułów wygłoszonych podczas czterdziestego
trzeciego Kongresu Narodowego Stowarzyszenia Włoskiej Kanonistyki, który odbył się w Weronie, w dniach od 5 do 8 września 2011 roku
(Atti del XLIII Congresso Nazionale di Diritto Canonico, Verona 5-8
settembre 2011). Był to pierwszy Kongres, po wielu wcześniejszych
poświęconych zagadnieniom prawa małżeńskiego, podczas którego
w całości podjęto zagadnienia z zakresu prawa karnego kanonicznego. Paolo Moneta, Przewodniczący Stowarzyszenia Kanonistyki Włoskiej, nakreślając we wstępie kontekst Kongresu, stwierdził że odbywał się on w momencie szczególnego zainteresowania zagadnieniami
z zakresu prawa karnego kanonicznego. W Kościele z coraz większą
świadomością dostrzega się bowiem potrzebę ponownego odkrywania
prawa karnego, konieczności coraz częstszego i bardziej adekwatnego
aplikowania tego działu prawa kanonicznego. Do ożywienia zainteresowania prawem karnym kanonicznym przyczyniła się bez wątpienia
m.in. fala doniesień o przestępstwach przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu, popełnianych z małoletnimi przez ludzi Kościoła, duchownych i zakonników. Tematyka poszczególnych artykułów, składających się na 96 wydanie Studiów Prawnych, jest bardzo ściśle związana z aktualnymi problemami i wyzwaniami, przed jakimi znajduje
się Kościół, wymagającymi także interwencji w zakresie kościelnej
władzy karania. Recenzowana pozycja, to zbiór dwunastu artykułów,
w których znajdujemy szereg ważnych i aktualnych treści, począwszy
od pytania o aktualność kanonicznego prawa karnego, poprzez artykuły dotyczące różnych kwestii z zakresu delicta gravioram, a więc
najcięższych przestępstw zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary,
ze szczególnym uwzględnieniem przestępstwa molestowania nieletnich, aż po artykuły dotyczące wzajemnych relacji pomiędzy władzą
kościelną i władzą świecką, w przypadku przestępstw molestowania
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nieletnich, oraz wzajemnych relacji pomiędzy karą kanoniczna i państwową.
Pierwszy z artykułów omawianej pozycji, którego autorem jest ks.
kardynał V. De Paolis, nosi tytuł Aktualność prawa karnego Kościoła
(Attualità del diritto penale della Chiesa, s. 11-29). Autor stwierdza,
że tytuł artykułu może być interpretowany na różne sposoby, przykładowo w formie pytania: czy jest aktualne prawo karne w Kościele?
Czy aktualne prawo karne Kościoła jest aktualne? Czy jest realizowane w praktyce? Prawo karne, jak stwierdza sam autor, nie tylko że
nie cieszy się dobrym zdrowiem w aktualnej sytuacji Kościoła, ale
wręcz jest chore. Potrzebna jest zatem poprawna diagnoza pozwalająca na ustalenie rzeczywistych przyczyn takiego stanu rzeczy, a co
za tym idzie, pozwalająca na przeprowadzenie adekwatnej terapii. Dla
dokonania właściwej oceny sytuacji, i w związku z tym dla podjęcia
właściwej terapii, konieczna jest lektura aktualnego systemu karnego
kanonicznego, przeprowadzana wewnątrz całego sytemu prawnego
kanonicznego, oraz w świetle zasad teologicznych i duchowych czasów, w których żyje Kościół. Odpowiadając na postawione pytania autor stwierdza, że prawo karne jest zawsze aktualne, ponieważ człowiek
jest niestety skłonny do złego i ma tendencje do bycia poza prawem
i pokojowymi relacjami z innymi. Z drugiej strony nieaktualność prawa karnego, a zatem jego choroba, ma podłoże raczej ideologiczne,
to znaczy, że jest wynikiem niedoceniania w życiu Kościoła prawa
w ogóle, a w szczególności prawa karnego. To, co tak naprawdę stanowi o wartości porządku prawnego kanonicznego, a zatem i o aktualności prawa karnego Kościoła, to nie surowość sankcji, jakimi się
posługuje, ale świat wartości, jakie ten system przekazuje i proponuje.
W sposób szczególny chodzi tutaj o odniesienie do sumienia i odpowiedzialności, jaką każda osoba posiada względem Boga i wspólnoty.
W grę wchodzi tutaj życie osoby, jej zbawienie wieczne, świadomość
życia wiecznego.
Przedmiotem drugiego z artykułów, autorstwa D. Cito, są delicta
graviora przeciwko wierze i sakramentom (Delicta graviora contro la
fede e sacramenti, s. 31-53). Autor poddaje szczegółowej analizie po-
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szczególne przestępstwa, jakie w Normach De delictis reservatis z 2010
roku zostały zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary. W pierwszej
kolejności zostały omówione przestępstwa przeciwko wierze, a więc
herezja, apostazja i schizma. Kolejną grupą przestępstw, należących
do kategorii delicta graviora, stanowią następujące przestępstwa przeciwko świętości najczcigodniejszej Ofiary i sakramentu Eucharystii:
profanacji postaci konsekrowanych; usiłowania czynności liturgicznej
Ofiary Eucharystycznej; symulowania czynności liturgicznej Ofiary
Eucharystycznej; koncelebrowania Ofiary Eucharystycznej z szafarzami wspólnot kościelnych, które nie posiadają sukcesji apostolskiej
oraz nie uznają sakramentalności święceń kapłańskich; konsekracji in
sacrilegum finem, jednej postaci lub obydwu w czasie Eucharystycznej
celebracji lub też poza nią. W porównaniu z Normami z 2001 roku,
w zakresie przestępstw przeciwko Eucharystii nastąpiły pewne zmiany, zarówno co do liczby, jak i sposobu sformułowania niektórych
przestępstw, ale są to zmiany, które polegają jedynie na lepszym, jak
się wydaje bardziej precyzyjnym, sformułowaniu niektórych z przestępstw. Trzecią grupę przestępstw należących do kategorii delicta
graviora, omawianych przez autora, stanowią przestępstwa przeciwko
świętości sakramentu pokuty, a mianowicie: rozgrzeszenie wspólnika
w grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu; usiłowanie rozgrzeszenia sakramentalnego lub zakazane słuchanie spowiedzi; symulowanie rozgrzeszenia sakramentalnego; sollicitatio ad turpia, jeżeli
ma na celu grzech z samym spowiednikiem; bezpośrednia i pośrednia
zdrada tajemnicy sakramentalnej; nagrywanie przy pomocy jakiegokolwiek instrumentu technicznego, lub rozpowszechnianie za pomocą środków społecznego przekazu, dokonane ze złośliwością tego, co
jest mówione przez spowiednika lub penitenta podczas spowiedzi sakramentalnej, prawdziwej lub fałszywej. W porównaniu z Normami
z 2001 roku, obecnie do kategorii delicta graviora została zaliczona
większa liczba przestępstw przeciwko sakramentowi pokuty. Taka
zmiana, jak zauważa autor, z jednej strony wskazuje na wielką troskę,
z jaką Kościół dba o zagwarantowanie godziwego sprawowania sakramentu pokuty, ale z drugiej strony, co może być bardzo niepokojące,

[29]

RECENZJE

245

wskazuje na zdarzające się stosunkowo często nadużycia w związku ze
sprawowaniem tego sakramentu. Ostatnie z omawianych przez autora
przestępstw, stanowi przestępstwo usiłowania udzielenia święceń kobiecie. Przestępstwo usiłowania udzielenia święceń kobiecie, to przede
wszystkim naruszenie o charakterze doktrynalnym. Takie działanie
jest formalnym i uporczywym odrzuceniem doktryny, którą Kościół
nauczał od zawsze i która została przedstawiona w sposób definitywny
przez Papieża Jan Pawła II w 1994 roku w Liście Apostolskim Ordinatio Sacerdotalis w następujący sposób: „Kościół nie ma żadnej
władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom”. Jak widać, Kongregacja Nauki Wiary posiada dzisiaj kompetencje w zakresie wielu
przestępstw popełnionych w związku ze sprawowaniem sakramentów
Eucharystii i Pokuty oraz święceń, ale, jak wyjaśnia autor, nie chodzi
o to aby zastępować Ordynariuszy w tej materii, lecz, aby wspomagać
ich w wykonywaniu ich niełatwego zadania.
Claudio Papale jest autorem trzeciego z artykułów, w którym zajął się omówieniem przestępstw przeciwko moralności (I delitti contro la morale, s. 55-65). Ostatnia grupa przestępstw zarezerwowanych
Kongregacji Nauki Wiary w Normach De delictis reservatis z 2010
roku, to delicta graviora cotra mores, czyli przestępstwa przeciwko
obyczajom, a mianowicie: przestępstwo molestowania seksualnego
małoletnich przez duchownego, z małoletnim są tutaj zrównani także
ci pełnoletni, którzy habitualnie posiadają niepełne używanie rozumu;
oraz przestępstwo pornografii dziecięcej. Jak zauważa autor, molestowanie seksualne osoby małoletniej obejmuje cały zakres zachowań,
począwszy od pokazywania materiałów pornograficznych i różnych
niestosownych komentarzy, poprzez dotyki czy pocałunki często powtarzane, a skończywszy na kontakcie cielesnym czy wręcz pełnej penetracji seksualnej. Nie ma znaczenia, czy osoba będąca przedmiotem
wykroczeń przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu dobrowolnie
i spontanicznie zgadza się na dany czyn seksualny, czy też sama go
sprowokowała, lub czy też wszystko odbyło się wbrew jej woli. Nowością, w zakresie podmiotów biernych omawianego przestępstwa, wprowadzoną przez Normy z 2010 roku jest zrównanie z osobą małoletnią
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osoby, która habitualnie posiada niepełne używanie rozumu. Ponadto
nowością, w porównani z Normami z 2001 roku, jest wprowadzenie
przestępstwa pornografii dziecięcej. Przestępstwo pornografii dziecięcej polega na nabywaniu lub przechowywaniu, lub rozpowszechnianiu
w celach lubieżnych obrazów pornograficznych z małoletnimi poniżej czternastu lat, dokonane przez duchownego w jakikolwiek sposób
i przy użyciu jakiegokolwiek instrumentu. Istotnym znamieniem omawianego przestępstwa jest wina umyślna po stronie osoby nabywającej
lub przechowującej, lub też rozpowszechniającej treści pornograficzne
z małoletnimi poniżej czternastego roku życia. Dokonana przez autora
artykułu analiza przestępstw przeciwko moralności, w szczególności
w odniesieniu do nowych form wprowadzonych w Normach z 2010
roku, stanowi cenne źródło informacji pomagające we właściwym zrozumieniu i aplikacji norm, jakie Kościół wydaje w materii przestępstw
contra sextum Decalogii praeceptum.
Czwarty z artykułów został poświęcony aspektom psychopatologicznym przestępstw kanonicznych, którym to zagadaniem zajął się
E. Parolari (Aspetti psicopatologici dei delitti canonici, s. 67-77).
Możliwy związek z aspektami psychopatologicznymi, jeżeli chodzi
o delicta graviora, może mieć miejsce przede wszystkim w przypadku
przestępstw przeciwko obyczajom. Autor podaje wyjaśnienie terminologii używanej w związku z aktami molestowania seksualnego małoletnich poniżej osiemnastego roku życia, zwracając uwagę na różnicę,
jaka istnieje pomiędzy pedofilią a efebofilią. W przypadku pedofilii będziemy mówić o nadużyciach seksualnych w stosunku do dzieci przed
pokwitaniem, aż do 13 roku życia. Natomiast w przypadku efebofilii
będziemy mieli do czynienia z nadużyciem seksualnym w stosunku do
małoletnich pomiędzy 14 a 18 rokiem życia. Następnie autor podaje
typologię osobowości „najbardziej zagrożonych” obydwoma formami
zaburzeń. Według autora chodzi tutaj o te osoby, które charakteryzują
się osobowością narcystyczną. Należy jednak podkreślić, że według
przeprowadzonych analiz, problem pedofilii wśród duchowieństwa,
czy osób konsekrowanych nie jest wcale wyższy aniżeli wśród innych
grup społecznych, tym samym nie można go łączyć bezpośrednio z ce-
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libatem kapłańskim, czy zakonnym ślubem czystości. Nie istnieje zatem jakieś szczególne połączenie pomiędzy celibatem a pedofilią, czego dowodem jest fakt, iż zdecydowana większość przypadków molestowania małoletnich ma miejsce w kontekście rodzinnym (jest od 84
do 90 procent przypadków), a w 27 procentach dotyczy to najbliższych
członków rodziny (kazirodztwo). Powyższe dane nie mogą jednak prowadzić do dyspensowania się od obowiązku przeprowadzania bardzo
poważnej formacji oraz należytego rozeznania na etapie formacji do
kapłaństwa. Jak zauważa autor artykułu, chociaż jest prawdą, że nie
wszyscy seminarzyści będą potrzebowali specyficznych konsultacji
psychologicznych, to jednak bez wątpienia wszyscy będą potrzebowali formatorów zdolnych do właściwego rozeznania i oceny. W perspektywie analizy dokonanej przez autora, istotne znaczenie będzie
miała prewencja, a więc zapobieganie popełnianiu ewentualnych przestępstw przeciwko moralności poprzez przeprowadzanie właściwego
procesu rozeznania kandydatów do kapłaństwa.
Kolejny, piąty z artykułów, autorstwa Ch. J. Scicluna, został poświęcony zagadnieniom prawa procesowego z zakresu delicta graviora (Delicta graviora ius processuale, s. 79-94). Autor, po przedstawieniu niektórych idei przewodnich zaczerpniętych z nauczania Papieży,
przechodzi do omówienia szczegółowych dyspozycji dotyczących procedury w przypadku delicta graviora. W sposób zwięzły, ale rzeczowy, zostały przedstawione dyspozycje dotyczące wiadomości o przestępstwie oraz dochodzenia wstępnego. Warto podkreślić, że, zgodnie
z nowymi normami, już na etapie dochodzenia wstępnego, istnieje
możliwość zastosowania postanowień zapobiegawczych, o których
w kan. 1722. Następnie autor pisze o konieczności powiadomienia
Kongregacji Nauki Wiary. Jest tutaj mowa o prawdziwym obowiązku prawnym, w związku z którym Ordynariusz, po przeprowadzeniu
czynności dochodzenia wstępnego, staje się, z zasady, niekompetentny
do dalszego procedowania. Zgodnie z aktualnymi normami w materii delicta graviora, Kongregacja posiada możliwość bezpośredniego
przedstawienia do decyzji Papieskiej przypadków szczególne ciężkich, w celu uzyskania wydalenia ze stanu duchownego wraz z dys-
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pensą od celibatu kapłańskiego. Następnie autor omawia dwie możliwe drogi postępowania karnego: sądową i administracyjną. Nowością,
przewidzianą w normach z 2010 roku, jest możliwość wymierzenia
kary wiążącej na stałe, także poprzez dekret extra iudicium, a więc na
drodze administracyjnej. Do artykułu został dołączony załącznik w postaci formularza, jaki należy przesłać Kongregacji w przypadkach delicta graviora. Artykuł autorstwa Ch.J. Scicluna to zatem szczegółowe
przedstawienie procedury postępowania w przypadku delicta graviora.
Artykuł ten stanowi doskonałą pomoc dla zrozumienia, i ewentualnego
poprawnego przeprowadzenia postępowania w przypadku zaistnienia
któregoś z przestępstw zastrzeżonych Kongregacji Nauki Wiary.
Dochodzenie wstępne w przypadkach delicta graviora, to przedmiot szóstego artykułu autorstwa L. Ortaglio (L’indagine previa nei
casi di delicta graviora, s. 95-111). Sposób postępowania w przypadku
przestępstw zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary jest określony przez samą Kongregację. Otóż ilekroć Ordynariusz otrzyma przynajmniej prawdopodobną wiadomość o którymś ze wspomnianych
przestępstw, powinien przeprowadzić dochodzenie, a następnie przekazać sprawę Kongregacji Nauki Wiary, która zdecyduje, czy sama
zajmie się sprawą, czy też zleci jej realizację zainteresowanemu Ordynariuszowi, przekazując mu przy tym odpowiednie normy. Pierwsze zadanie, jakie, wobec wiadomości o przestępstwie, będzie miał do
wykonania Ordynariusz, będzie polegało na przeprowadzeniu dochodzenia. Dochodzenie, o którym mowa, to dochodzenie wstępne z kann.
1717-1718 KPK/1983, a więc pierwsza faza procesu karnego, którego
przedmiotem są przestępstwa w tym, co się odnosi do wymierzenia lub
deklarowania kar (KPK/1983, kan. 1400 § 1 n. 2). Dochodzenie wstępne, zgodnie z kan. 1719 aktualnego Kodeksu, rozpoczyna się w momencie wydania przez Ordynariusza dekretu. Zanim jednak zostanie
podjęta taka decyzja, muszą zostać spełnione pewne wstępne warunki,
ponadto Ordynariusz winien poznać cele, jakie Kodeks stawia dochodzeniu wstępnemu, i w końcu podjąć właściwe czynności dochodzenia
wstępnego. Tym właśnie zagadnieniom w sposób wyczerpujący, zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego, został po-
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święcony artykuł L. Ortaglio. Autor zaznacza, że dochodzenie wstępne
winno być spostrzegane jako procedura, która zmierza do urzeczywistnienia jednocześnie, zarówno wymiaru pojednawczego, jak i naprawczego sprawiedliwości, które to wymiary łącznie zmierzają do realizacji zbawczego celu sprawiedliwości.
Siódmy z artykułów, autorstwa A. D’Auria, został poświęcony zagadnieniom związanym z wyborem procedury wymierzania kar (La
scelta della procedura per l’irrogazione delle pene, s. 113-133). Ustawodawca kodeksowy przewidział dwie możliwości postępowania karnego: drogę sądową i drogę administracyjną. W myśl kan. 1342 § 1
normalnym sposobem wymierzania lub deklarowania kar w Kościele
winien być proces karny sądowy. Postępowanie karne sądowe, dzięki
swojej strukturze, daje oskarżonemu w pełniejszym zakresie możliwość realizacji swojego prawa do obrony, sędziemu natomiast daje
możliwość osiągnięcia pewności moralnej w sposób bardziej obiektywny, i tym samym wydania wyroku słusznego i adekwatnego w danej sprawie. Nie może zatem dziwić, że, zgodnie z dyspozycją, jaką
znajdujemy w kan. 1342, proces karny sądowy należy uznać za normalny i obowiązkowy sposób postępowania, oraz, że w szczególnych
przypadkach ustawodawca nie przewiduje innej możliwości, jak tylko
procedurę karną sądową (ma to miejsce w przypadku kar wiążących na
stałe oraz w przypadku wyraźnego zakazu wymierzania kar na drodze
administracyjnej, wynikającego z ustawy karnej bądź z nakazu karnego). Pomimo oczywistych walorów postępowania karnego sądowego,
ustawodawca kodeksowy przewidział także postępowanie karne administracyjne. Należy jednak zauważyć, że wybór drogi administracyjnej wymierzenia lub deklarowania kary będzie możliwy, w świetle
dyspozycji kodeksowej, jedynie warunkowo. To znaczy w przypadku
zaistnienia słusznych przyczyn, które, według oceny Ordynariusza,
będą przemawiać na niekorzyść procesu karnego sądowego. Oczywiście z zachowaniem zakazu wymierzania kar per decretu w przypadku
kar wiążących na stałe, oraz w przypadku zakazu wynikającego z ustawy bądź nakazu. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez autora, aktualna interpretacja i aplikacja kan. 1342 idzie dzisiaj raczej po
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linii korzyści płynących z procesu na drodze administracyjnej. W tej
perspektywie proces karny na drodze administracyjnej będzie dopuszczalny nie tylko wtedy, kiedy słuszne przyczyny będą przemawiać na
niekorzyść procesu na drodze sądowej, ale także i wtedy, kiedy zaistnieją okoliczności przemawiające na korzyść procesu na drodze administracyjnej.
Kolejny, ósmy z artykułów, autorstwa D. G. Astigueta, to omówienie specjalnych uprawnień przyznanych Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów oraz Kongregacji ds. Duchowieństwa (Le facoltà speciali
concesse alla Congregazione per la Evangelizzazione dei Popoli e alla
Congregazione per il Clero, s. 135-148). W swojej prezentacji autor
stara się przedstawić procedurę administracyjną zawartą w uprawnieniach przyznanych w 2009 roku, zarówno Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, jak i Kongregacji ds. Duchowieństwa. Autor zaznacza jednak, że nie jest rzeczą łatwą przedstawienie uprawnień przyznanych tym dwom Kongregacjom bez powtarzania się. Dlatego też
w artykule znajdujemy przedstawione elementy wspólne, z jednoczesnym uwzględnieniem specyfiki uprawnień przyznanych tym dwom
Kongregacjom. Tymi punktami wspólnymi są uprawnienia przyznane Kongregacjom w następujących przypadkach: usiłowania zawarcia małżeństwa (kan. 1394); grzechu ciężkiego przeciwko szóstemu
przykazaniu Dekalogu (kan. 1395); ciężkiego naruszenia dyscypliny
(kan. 1399); prośby o dyspensę od obowiązków stanu duchownego.
Omawiając poszczególne uprawnienia autor analizuje figurę karną
poszczególnych uprawnień, uprawnienia przyznane Kongregacjom,
oraz procedurę do zastosowania. Na zakończenie autor porusza kwestię uprawnień właściwych jedynie Kongregacji ds. Ewangelizacji
Narodów, i to wyłącznie w odniesieniu do Chin kontynentalnych.
Uprawnienia przyznane Kongregacjom, chociaż mogą podlegać krytyce jako osłabiające dyspozycje kodeksowe, ponieważ odchodzą od
zasadniczej linii wyrażonej w KPK/1983, to jednak wskazują na zamysł duszpasterski ich wprowadzenia. Mają być środkiem zaradczym
wobec różnych sytuacji, które naruszają porządek wspólnoty kościelnej. Ponadto, jak podkreśla autor, nie ma takiego porządku prawnego,
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który nie byłby w nieustannej ewolucji, albo który nie przewidywałby
norm tymczasowych wobec sytuacji nieprzewidzianych wcześniej. Takie dostosowywania się prawa do konkretnych sytuacji jest dowodem
żywotności wspólnoty, która reaguje przeciwko temu wszystkiemu, co
utrudnia realizacje jej celu.
Problem konfliktu, jaki ma miejsce pomiędzy władzą kościelną
i państwową w związku z przestępstwami seksualnymi, popełnionymi przez duchownych z małoletnimi, to argument, którym zajął się N.
Bartone w dziewiątym artykule omawianej pozycji (Il conflitto d’obbligo tra autorità ecclesiale e autorità statale e il crimine di sesso del
presbitero con il minore nella normativa comparata e interordinamentale, s. 149-198). Omawiając powyższe zagadnienie autor poruszył kilka istotnych dla przedstawianej problematyki punktów. Po pierwsze,
zostało omówione zagadnienie skandalu i represji karnych zarówno
kanonicznych, jak i państwowych w przypadku przestępstwa molestowania małoletnich przez duchownych. Następnie analizie zostało poddane zagadnienie identyfikacji przestępstwa seksualnego, popełnionego przez duchownego na małoletnim według przepisów państwowych. Poczucie bezpieczeństwa i władzy, jakie wiążą się ze stanem
duchownym jest tutaj rozważane jako okoliczność specyficzna lub
obciążająca. Kolejne z zagadnień poruszanych w tym artykule, to represje kanoniczne i państwowe oraz współpraca międzydyscyplinarna
z uwzględnieniem konfliktu pomiędzy normą państwową i kanoniczną. Dalej autor zajmuje się problemem odpowiedzialności cywilnej
i karnej władzy kościelnej na płaszczyźnie państwowej. Jako ostatnie
zagadnienie autor porusza kwestię odpowiedzi normatywno-sądowej
międzydyscyplinarnej.
Dziesiąty z artykułów, autorstwa M. Rondino, dotyczy problematyki wzajemnych relacji pomiędzy karą kanoniczną i karą państwową (Connessione tra pena canonica e pena statuale, s. 199-225). Jak
zauważa autor zagadnienie jest obszerne i nie łatwe do uchwycenia
w określonych granicach, dlatego też, omawiając zagadnienia dotyczące kar państwowych, ogranicza się jedynie do prawa włoskiego.
W pierwszej kolejności poddaje analizie sytuację, kiedy kara państwo-

252

RECENZJE

[36]

wa może być rozważana jako przyczyna ewentualnego odstąpienia
od kary kanonicznej, zgodnie z tym, co się postanawia w kan. 1344
§ 2. Kolejny punkt rozważań to zagadnienie kary państwowej i prób
przypisywania odpowiedzialności Biskupowi Ordynariuszowi z tytułu przestępstw popełnionych przez duchownych inkardynowanych do
jego diecezji. W następnej kolejności autor przechodzi do rozważania
płaszczyzny konfrontacji systematycznej, z której wypływa, według
zdania autora, pięć pilnych zagadnień normatywnych. Chodzi o paradygmat sprawiedliwości naprawczej jako perspektywy substancjalnej.
Następnie technikę mediacji jako perspektywę aplikacji. Sprawiedliwość naprawczą i mediację w prawie karnym kanonicznym. W ramach
tego zagadnienia autor omawia działania poprzedzające wydanie nakazu karnego; sposoby przeprowadzania i cele dochodzenia wstępnego;
udział ofiar przestępstwa; analiza ewentualnej współodpowiedzialności; kryteria wyboru procedury karnej.
Przestępstwo apostazji w świetle Motu proprio Omnium in mentem
to argument, którym w jedenastym z artykułów omawianej pozycji,
zajął się M. Ferrante (Il delitto di apostasia alla luce del Motu proprio
“Omnium in mentem”, s. 227-243). Zmiany, jakie zostały wprowadzone do Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Benedykta XVI
poprzez Motu Proprio Omnium in mentem z 2009 roku przyczyniają
się do refleksji, także na temat przestępstwa apostazji. Powstaje bowiem pytanie, czy i w jaki sposób powyższe zmiany, usuwające zapis
o formalnym wystąpieniu z Kościoła, wpłynęły na przestępstwo apostazji, szczególnie na jego moment konstytutywny. Autor artykułu, starając się odpowiedzieć na powyższe pytanie, poddaje analizie zmiany
wprowadzone przez Motu Proprio Omnium in mentem z 26 października 2009 roku. Następnie analizuje istotne znamiona przestępstwa
apostazji w świetle dyspozycji kodeksowych zawartych w kann. 751
i 1364. I w końcu podaje skutki wprowadzonych zmian w odniesieniu do przestępstwa apostazji. Konkludując swoje rozważania autor
stwierdza, że Motu Proprio Omnium in mentem Benedykta XVI znacząco wpłynęło, chociaż oczywiście nie bezpośrednio, na dyscyplinę
dotyczącą przestępstwa apostazji, szczególnie w tym, co się odnosi
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do momentu konstytutywnego tego przestępstwa. Usunięcie z Kodeksu aktu formalnego wystąpienia z Kościoła sprawiło, że będzie teraz
coraz trudniej ustalić moment popełnienia przestępstwa apostazji.
Dlatego też autor postuluje przeprowadzenie większej reformy, która
miałaby na uwadze możliwe reperkusje prawne w różnych miejscach
Kodeksu, wynikające z faktu uchylenia formalnego aktu wystąpienia
z Kościoła Katolickiego.
Ostatni dwunasty z artykułów Kongresu został poświęcony kwestii
ochrony godności kapłaństwa służebnego oraz konieczności zagwarantowania małoletnim „bezpiecznego środowiska kościelnego” (Tutela della dognità del sacerdozio ministeriale e necessità di assicurare
ai minori un „ambiente ecclesiale sicuro”, s. 245-256). Jak wyjaśnia
autor artykułu P. Lojacono, konieczne jest przeprowadzenie analizy
dyspozycji kodeksowych w celu weryfikacji tego, czy normy dotyczące nieregularności ab ordinibus recipiendis et exercendis uwzględniają
także wariant parafilii, w szczególności pedofilii, lub czy też będzie raczej konieczna interwencja ustawodawcy, w celu poszerzenia zakresu
nieregularności, także w odniesieniu do osób dotkniętych orientacjami
seksualnymi nienormalnymi. W grę wchodzi bowiem konieczność zabezpieczenia właściwej selekcji kandydatów do kapłaństwa, aby nie
dopuszczać do święceń osób, które nie posiadają wymaganych kwalifikacji fizycznych, psychicznych i moralnych. Zgodnie z kan. 1041,
n. 1 nie można udzielać sakramentu święceń tym, którzy są dotknięci
zaburzeniami psychicznymi, czyniącymi ich niezdolnymi do pełnienia
posługi kapłańskiej. Jak stwierdza autor, w sformułowaniu amentia
aliusve psychicae infirmitatis można także zamieścić pedofilię, która
bez wątpienia jest anomalią psychiczną, stojącą na drodze do przyjęcia
święceń kapłańskich. Mając zatem na uwadze powyższe stwierdzenia,
autor analizuje władzę biskupa diecezjalnego w kontekście ochrony
praw osoby, następnie dyspozycje prawa partykularnego wydane przez
Konferencję Episkopatu Włoch, i w końcu niezależność decyzjonalną
biskupa diecezjalnego i wiążący charakter opinii biegłych. Konkludując autor stwierdza, że społeczność Kościoła jest świadoma niewystarczalności działań o charakterze represyjnym wobec zjawiska pedofilii.
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Takie działania muszą być wspierane przez skuteczne środki o charakterze prewencyjnym, których celem będzie zapobieganie ewentualnym nadużyciom seksualnym wobec małoletnich w przyszłości. W tej
perspektywie istotne znaczenie posiada moment rozeznania zdatności
kandydatów do kapłaństwa.
Recenzowany numer Studiów Prawnych zawiera także bardzo
cenny załącznik w postaci norm dotyczących sposobu postępowania
w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez zakonników
w stosunku do osób małoletnich (Abusi sessuali compiuti da religiosi, chierici o fratelli nei confronti di minori l’intervento del Superiore
maggiore. Orientamenti. Norme canoniche e civili, s. 257-287). Chodzi tutaj o Normy, które zostały opracowane w ramach Konferencji
Wyższych Przełożonych we Włoszech, jako odpowiedź na zapotrzebowania na instrukcję dotyczącą sposobu postępowania w przypadku
wiadomości przynajmniej prawdopodobnej o nadużyciach seksualnych w stosunku do osób małoletnich, popełnionych przez członków
poszczególnych Instytutów. Na normy składają się dyspozycje zarówno prawa kanonicznego (Część I), jak i prawa włoskiego (Część II).
Polecając omawianą publikację należy podkreślić, że czytelnik
otrzymuje do rąk materiały pozwalające na dokładne zapoznanie się
z niezmiernie trudną, ale niestety bardzo aktualną problematyką kościelnej władzy karania, szczególnie w kontekście najcięższych przestępstw zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary. W jednym dziele
otrzymujemy z jednej strony źródło teoretycznej refleksji z zakresu
kanonicznego prawa karnego, ale z drugiej niezmierne cenne i wartościowe informacje, oraz wnioski praktyczne z zakresu stosowania
prawa karnego kanonicznego w dzisiejszych warunkach. Zaletę omawianej pozycji stanowią także artykuły zajmujące się wzajemnymi relacjami, czy też ewentualnymi konfliktami, jakie mogą mieć miejsce
pomiędzy władzą kościelna i państwową, w związku z przestępstwami
popełnionymi przez ludzi Kościoła. Należy żywić nadzieję, że dzięki
bogactwu i różnorodności treści, prezentowana publikacja przyczyni
się do lepszego zrozumienia natury kościelnej władzy karania, a także do ochrony praw osób poszkodowanych przestępnym działaniem
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wiernych, poprzez właściwe reagowanie na zdarzające się przestępstwa w społeczności Kościoła, ale także poprzez działania o charakterze prewencyjnym.
o. Dariusz Borek O.Carm.
Jadwiga Zięba, Egzorcyści. Historia, teologia, prawo, duszpasterstwo, Kraków 2012, wyd. WAM, ss. 516.
W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że „gdy Kościół
publicznie i na mocy swojej władzy prosi w imię Jezusa Chrystusa,
by jakaś osoba lub przedmiot były strzeżone od napaści Złego i wolne
od jego panowania, mówimy o egzorcyzmach” (nr 1673). W ostatnim
czasie zagadnienie egzorcyzmów cieszy się dość dużym zainteresowaniem. Zauważyć to można w literaturze, filmie czy też w liczbie
organizowanych na ten temat spotkań. W związku z tym także sama
posługa egzorcysty przeżywa swego rodzaju renesans.
Do tego nurtu zainteresowania egzorcyzmami i egzorcystami
w ostatnim czasie dołączyła Jadwiga Zięba książką pt. Egzorcyści. Historia, teologia, prawo, duszpasterstwo. Jest to przepracowana wersja
jej rozprawy doktorskiej, której promotorem był ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński.
Publikację otwiera bardzo przejrzyście opracowany spis treści
(s. 5–6). Po nim w treść książki krótko wprowadza bp dr hab. Grzegorz
Ryś („Na wstępie”, s. 7–8), zachęcając do jej lektury wszystkich, nie
tylko tych, którzy pragną lepiej zrozumieć misję zleconą im przez Kościół. Twierdzi on, iż „to nie jest książka o egzorcystach; to jest książka
o Kościele, do którego Pan nas powołał w momencie chrztu” (s. 8).
Dalej Autorka zamieszcza wykaz skrótów (s. 9–13) liczący 98 pozycji. Mają one ułatwić lekturę, choć taka ich liczba będzie pewnie
wymagać częstego korzystania z niego. „Wstęp” (s. 15–23) to typowa,
ale i bardzo naukowa część studium. Czytelnik zostaje tu wprowadzony w tematykę posługi egzorcysty, szczególnie w kwestię celowości
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podjęcia tych badań. Wspomniane zostały także publikacje powstałe
w języku polskim lub będące polskimi tłumaczeniami, które podejmują ten temat. To ważne, gdyż w ten sposób podkreślone zostało
nowatorstwo tej właśnie pracy. Zdaniem Autorki, „dysertacja zawiera
pierwsze w języku polskim usystematyzowane ujęcie podstaw prawnych posługi egzorcystycznej” (s. 17). W tej części wskazane zostały
także ważniejsze źródła studium i zastosowane metody badawcze oraz
znajduje się skrótowy opis treści poszczególnych pięciu jego rozdziałów.
Pierwszy rozdział nosi tytuł „Historia uwalniania od zła” (s. 25–
76). To tło historyczne przedstawiające walkę ze złym duchem w ciągu
wieków. Obok omówienia tej kwestii w innych religiach i kulturach,
między innymi takich jak starożytny Egipt, Babilonia, Grecja, hinduizm, buddyzm czy islam, dużo miejsca poświęcono tej walce zapisanej
na kartach Starego Testamentu, uwalnianiu od Złego przez Jezusa, nauczaniu Ojców Kościoła w tej materii, praktykom egzorcyzmowania
w średniowieczu i w Kościele nowożytnym, by w końcu skupić się na
epoce zapoczątkowanej przez Sobór Watykański II.
Następujący po tym historycznym przeglądzie rozdział drugi jest
ściśle teologiczny, na co wskazuje już tytuł: „Egzorcyzmowanie w teologii” (s. 77–170). Bez takiego osadzenia tego zagadnienia sama praktyka uwalniania od wpływów złego ducha mogłaby się wydawać jakąś
magią. Mamy tu zatem opisaną osobę Złego, różne poglądy na jego
temat, formy, stopnie i sposoby uwalniania od niego, a także uzasadnienie stosowania tej praktyki.
Rozdział trzeci, „Egzorcyzmowanie w prawodawstwie Kościoła”
(s. 171–244), jest już rozważaniem ściśle prawnym. Autorka przedstawia tutaj ewolucję rozumienia egzorcyzmów oraz osoby ich szafarza,
którym może być tylko ordynariusz miejsca lub delegowany przez niego prezbiter. Omawia formuły używane podczas dokonywania egzorcyzmów i ich bierny podmiot. Osobną kwestią jest tak liturgiczne, jak
i pozaliturgiczne miejsce sprawowania tego obrzędu.
Następny, czwarty rozdział nosi tytuł „Społeczna rola egzorcysty”
(s. 245–300). Taka jego rola wynika z posługi, jaką pełni. Jest on bowiem przedstawicielem wspólnoty Kościoła, której służy, wprowadza
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w tę społeczność ład, wykonując zadanie, do którego został powołany.
Rozważania tutaj poczynione ukazują egzorcyzmy jako troskę o czystość i moc Kościoła, zaś egzorcystę jako znak Chrystusa uwalniającego od Złego.
Piąty i ostatni rozdział prezentowanej książki to „Egzorcyzmowanie jako współczesny problem duszpasterski” (s. 301–399). Omawia
on kolejny, poza prawnym i społecznym, wymiar udzielania egzorcyzmów. Dotyczy kwestii powoływania i formowania egzorcystów, ich
wzajemnej współpracy między sobą i z innymi osobami zaangażowanymi w szeroko pojętą posługę egzorcyzmowania, czyli z lekarzami
czy psychologami. Nowością jest zwrócenie uwagi na tak zwanych
pseudoegzorcystów oraz na status egzorcysty w Kościele w Polsce.
Treść owych pięciu rozdziałów została podsumowana w „Zakończeniu” (s. 401–409). Jest to streszczenie przeprowadzonych rozważań
zawarte w 29 punktach.
Kolejną częścią publikacji jest „Aneks – Posługa egzorcysty. Badania ankietowe” (s. 411–480). Po omówieniu teorii to bardzo praktyczne spojrzenie na opisywane zagadnienie. Autorka przeprowadziła
badania empiryczne wśród egzorcystów pracujących w polskich diecezjach. To pierwsze takie badania, dlatego cenne. W stworzonej przez
nią ankiecie chodziło przede wszystkim o wyjaśnienie, „czym jest egzorcyzmowanie, kim są egzorcyści, jaki jest charakter ich pracy, na
jakiej podstawie podejmują posługę egzorcystyczną, do kogo jest ona
skierowana, jaki jest jej zakres i częstotliwość, co w niej pomaga, a co
jest najtrudniejsze, jakie rodzi wyzwania i postulaty duszpasterskie”
(s. 411–412). Po wyjaśnieniu metodologii badań znajdują się cztery
załączniki. „Załącznik 1. Posługa egzorcysty. Ankieta anonimowa”
(s. 415–426) zawiera, obok treści listu skierowanego do egzorcysty
i instrukcji wyjaśniającej sposób udzielania odpowiedzi, wykaz 52 ankietowych pytań. „Załącznik 2. Karta badania. Posługa egzorcysty”
(s. 427) to dokument potwierdzający, gdzie i kiedy odbyło się badanie, czas jego trwania, liczbę uczestników oraz zawierający inne uwagi
i spostrzeżenia. „Załącznik 3. Spis zestawienia ankiet. Posługa egzorcysty” (s. 428–479) systematyzuje wyniki przeprowadzonych badań.
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Zostały one pogrupowane w takie zagadnienia, jak: egzorcyści o sobie,
egzorcyści o osobach zwracających się o pomoc, egzorcyści o charakterze posługi, egzorcyzmowanie a biskupi, egzorcyści o udziale w rozwoju posługi oraz egzorcyści o postulatach duszpasterskich. Każda
z tych kwestii została również zobrazowana w postaci wykresów i tabel, co pozwala jeszcze lepiej poznać charakter posługi egzorcysty.
Ostatni „Załącznik 4. Liczba księży egzorcystów w poszczególnych
diecezjach Polski” (s. 480) to mapa Polski z podziałem na diecezje,
w które wpisana jest liczba posługujących w nich egzorcystów.
Po aneksie następuje bibliografia (s. 481–513). Została ona podzielona na źródła (s. 481–488) o trzech mniejszych jednostkach (teksty
liturgiczne, dokumenty Kościoła, teksty patrystyczne) i w sumie liczy
148 pozycji; literaturę przedmiotową (s. 488–505) z 419 pozycjami; literaturę uzupełniającą (s. 505–513) z 160 pozycjami oraz część nazwaną „Inne” z 54 pozycjami. Na końcu jest jeszcze 21 adresów internetowych. Liczba pozycji bibliograficznych świadczy nie tylko o solidnym
studium dokonanym przez Autorkę, ale także o obfitości publikacji dotyczących egzorcyzmów. To rzeczywiście potwierdza zainteresowanie
tą tematyką.
Publikację kończy tekst zatytułowany „Od autorki” (s. 514–516).
Podaje tu ona motywy, jakie skłoniły ją do opracowania tej problematyki, wymienia osoby, które w różny sposób pomagały jej w tym dziele, oraz wskazuje korzyści, jakie może przynieść czytelnikom lektura
książki. Razem z Autorką należy żywić nadzieję, że korzyść ta nie objawi się tylko w poszerzeniu wiedzy z zakresu egzorcyzmów, ale nade
wszystko pozwoli głębiej spojrzeć na dzieło dokonane przez Chrystusa
pragnącego zbawić każdego człowieka.
o. Marek Saj CSsR
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O
Prawo Kanoniczne
55 (2012) nr 4

NOWI MAGISTRZY PRAWA KANONICZNEGO
W ostatnim czasie dyplom magistra prawa kanonicznego uzyskali następujący absolwenci Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW:
Adamczyk Anna, przedkładając pracę pt. Przygotowanie, przebieg
i postanowienia I Synodu Archidiecezji Białostockiej (1991-2000),
napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J. Gręźlikowskiego, prof.
UKSW;
Adamczyk Mirosław, przedkładając pracę pt. Sposoby wykonania
kary śmierci w starożytnym Rzymie, napisaną pod kierunkiem
dr M. Wójcik;
Aydoğdu Dorota, przedkładając pracę pt. Związki pozamałżeńskie
oraz status dzieci pozamałżeńskich w Starożytnym Rzymie, napisaną pod kierunkiem dra M. Jońcy;
Baranowska Anna, przedkładając pracę pt. Warunki zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi w wybranych konkordatach z państwami europejskimi, napisaną pod kierunkiem ks. prof.
dra hab. J. Krukowskiego;
Bąbik Sebastian, przedkładając pracę pt. Przymioty małżeństwa w prawie kanonicznym i prawie polskim, napisaną pod kierunkiem ks. dra
hab. J. Wroceńskiego, prof. UKSW;
Białek Aleksandra, przedkładając pracę pt. Małżeństwo tajne w kanonicznym prawie małżeńskim, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab.
H. Stawniaka, prof. UKSW;
Białek Grzegorz, przedkładając pracę pt. Gwarancje wolności sumienia i religii w wymiarze indywidualnym w Konstytucji RP z 1997 r.
i w nauce Kościoła, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
J. Krukowskiego;
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Blacha Damian, przedkładając pracę pt. Obowiązki prawne i ascetyczno - duszpasterskie przełożonych zakonnych w dokumentach kościelnych wydanych w latach 1963-2008, napisaną pod kierunkiem
s. dr hab. B. Szewczul, prof. UKSW;
Bogdański Paweł, przedkładając pracę pt. Postępowanie regulacyjne
przed Komisją Majątkową do spraw Kościoła katolickiego w latach
1989-2011, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Krukowskiego;
Bogucki Marcin, przedkładając pracę pt. Symulacja zgody małżeńskiej
w wyrokach trybunału metropolitalnego w Warszawie w roku 2000,
napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J. Gręźlikowskiego, prof.
UKSW;
Borowa Anna, przedkładając pracę pt. Wady nieważności wyroku
w świetle KPK z 1983 r., napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
G. Leszczyńskiego;
Brzus Agnieszka, przedkładając pracę pt. Niezdolność psychiczna do
podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich i zawarcia małżeństwa
w świetle polskich publikacji kanonistycznych po 1983 roku, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J. Gręźlikowskiego, prof. UKSW;
Chwalińska Izabela, przedkładając pracę pt. Separacja małżeńska
jako instytucja chroniąca trwałość małżeństwa, dobro małżonków
oraz dzieci w prawie kanonicznym i w prawie cywilnym, napisaną
pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Leszczyńskiego;
Cichecka Jolanta, przedkładając pracę pt. Niezdolność (incapacitas)
do małżeństwa a trudności (dificolta) w małżeństwie, napisaną pod
kierunkiem ks. dra hab. H. Stawniaka, prof. UKSW;
Czarnecki Waldemar, przedkładając pracę pt. Prace przygotowawcze, przebieg oraz uchwały III Powojennego Synodu Archidiecezji
Gnieźnieńskiej z 2000 roku, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab.
J. Gręźlikowskiego, prof. UKSW;
Dębski Mateusz, przedkładając pracę pt. Błąd jako przyczyna nieważności małżeństwa w polskich publikacjach kanonistycznych po
1983 r., napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J. Gręźlikowskiego,
prof. UKSW;
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Dmochowska Katarzyna, przedkładając pracę pt. Istotne prawa i obowiązki wynikające ze skierowania małżeństwa na dobro zrodzenia
i wychowania potomstwa w polskiej literaturze kanonistycznej pod
rządami KPK z 1983 roku, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra
hab. W. Góralskiego;
Drężek Daniel, przedkładając pracę pt. Ustrój Państwa-Miasta Watykańskiego, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Krukowskiego;
Dydycz-Kondarewicz Anna, przedkładając pracę pt. Struktura i organizacja diecezji drohiczyńskiej, napisaną pod kierunkiem ks. dra
hab. J. Gręźlikowskiego, prof. UKSW;
Dzbański Piotr, przedkładając pracę pt. Zasady relacji Państwo-Kościół w Traktacie Lizbońskim, napisaną pod kierunkiem ks. prof.
dra hab. J. Krukowskiego;
Dziewiecka Marta, przedkładając pracę pt. Zaskarżenie wyroku prawomocnego w kanonicznym procesie karnym, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. W. Kiwiora, prof. UKSW;
Felczuk Marcin, przedkładając pracę pt. Drugi Synod Częstochowski zwołanie, przebieg i uchwały, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab.
J. Gręźlikowskiego, prof. UKSW;
Florysiak Magdalena, przedkładając pracę pt. Przygotowanie do małżeństwa w świetle polskich publikacji kanonistycznych po 1983 r.,
napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J. Gręźlikowskiego, prof.
UKSW;
Głuchowski Paweł, przedkładając pracę pt. Prawo do posiadania
potomstwa? Katolik wobec in vitro w świetle prawa małżeńskiego i karnego kanonicznego, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab.
H. Stawniaka, prof. UKSW;
Grabowski Dawid, przedkładając pracę pt. Zakazy prawne występujące
w regulacjach materialnego prawa małżeńskiego Kodeksu z 1983
roku, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Dzierżona;
Grudzińska Karolina, przedkładając pracę pt. Przestępstwo obrazy
uczuć religijnych w Kodeksie Karnym z 1997 roku, napisaną pod
kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Krukowskiego;
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Halamska Joanna, przedkładając pracę pt. Iudex peritus peritorum
w kanonicznym procesie sądowym, napisaną pod kierunkiem o. dra
hab. W. Kiwiora, prof. UKSW;
Ignaczak Emilia, przedkładając pracę pt. Niezawisłość sędziego w prawie kościelnym i w prawie polskim, napisaną pod kierunkiem ks.
dra hab. J. Wroceńskiego, prof. UKSW;
Jafra Oliwia, przedkładając pracę pt. Bigamia w ujęciu prawa kanonicznego oraz prawa polskiego, napisaną pod kierunkiem ks. dra
hab. J. Gręźlikowskiego, prof. UKSW;
Karolina Żebrowska, przedkładając pracę pt. Podmiotowość publicznoprawna Stolicy Apostolskiej w świetle prawa kanonicznego
i prawa międzynarodowego, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab.
J. Wroceńskiego, prof. UKSW;
Kita Marta, przedkładając pracę pt. Kompetencje Kongregacji Nauki
Wiary w zakresie karnym, napisaną pod kierunkiem o. dra hab. W. Kiwiora, prof. UKSW;
Kołodziejczyk Agnieszka, przedkładając pracę pt. Postępowanie
rzymskie w sprawie męczeństwa, napisaną pod kierunkiem o. dra
hab. W. Kiwiora, prof. UKSW;
Korybalski Marcin, przedkładając pracę pt. Recepcja Konstytucji Sacrosanctum concilium w uchwałach III Powojennego Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab.
J. Gręźlikowskiego, prof. UKSW;
Krztuk Magdalena, przedkładając pracę pt. Rola laikatu w posłudze
Kościoła wobec migrantów, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab.
W. Necla, prof. UKSW;
Kuta Bartłomiej, przedkładając pracę pt. Zapłodnienie pozaustrojowe
w prawie kanonicznym i prawie Unii Europejskiej, napisaną pod
kierunkiem ks. dra hab. J. Krajczyńskiego, prof. UKSW;
Leśniak Mariusz, przedkładając pracę pt. Niestawiennictwo stron
i jego skutki w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa,
napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. H. Stawniaka, prof. UKSW;
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Machalica Maciej, przedkładając pracę pt. Pozycja prawna metropolity. Studium historyczno-prawne, napisaną pod kierunkiem ks. dra
hab. J. Wroceńskiego, prof. UKSW;
Maciejuk Emilia, przedkładając pracę pt. Monogamiczność małżeństwa w świetle prawa rzymskiego, kanonicznego i cywilnego, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Leszczyńskiego;
Makowski Mateusz, przedkładając pracę pt. Przygotowanie do małżeństwa w kanonicznym prawie partykularnym Polski i Stanów
Zjednoczonych, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J. Krajczyńskiego, prof. UKSW;
Malinowski Łukasz, przedkładając pracę pt. Zasada współdziałania
między Kościołem i państwem w prawie kanonicznym i prawie polskim, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Krukowskiego;
Małecka Elżbieta, przedkładając pracę pt. Prawa i obowiązki wiernych świeckich w świetle uchwał Synodu Archidiecezji Przemyskiej
1995-2000, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J. Gręźlikowskiego, prof. UKSW;
Marchewa Sylwia, przedkładając pracę pt. Uprawnienia sędziego do
fakultatywnego zaostrzenia kary w kościelnym prawie karnym, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J. Wroceńskiego, prof. UKSW;
Marczyk Łukasz, przedkładając pracę pt. Nowe media jako narzędzia
ewangelizacji, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J. Krajczyńskiego, prof. UKSW;
Mazan Jan, przedkładając pracę pt. Obowiązki polityków katolickich
w świetle dokumentów papieskich Leona XIII i jego następców,
ks. dra hab. J. Krajczyńskiego, prof. UKSW;
Mendra Marlena, przedkładając pracę pt. Struktura i zadania Kongregacji Nauki Wiary, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J. Wroceńskiego, prof. UKSW;
Miller Monika, przedkładając pracę pt. Niezdolność konsensualna
do zawarcia małżeństwa w wyrokach Trybunału Metropolitalnego
w Warszawie w 2001 roku, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab.
J. Gręźlikowskiego, prof. UKSW;
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Młynarczyk Sylwia, przedkładając pracę pt. Dowodzenie w sprawach
małżeńskich prowadzonych z tytułu niezdolności konsensualnej, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Leszczyńskiego;
Mościcki Piotr, przedkładając pracę pt. Kara śmierci w prawie polskim i kanonicznym. Studium historyczno – porównawcze, napisaną
pod kierunkiem ks. dra hab. J. Gręźlikowskiego, prof. UKSW;
Mróz Michał, przedkładając pracę pt. Podstawy prawne działalności
wydawnictw kościelnych w III Rzeczypospolitej Polskiej, napisaną
pod kierunkiem ks. dra hab. J. Wroceńskiego, prof. UKSW;
Multan Joanna, przedkładając pracę pt. Sprawowanie sakramentów
podczas Triduum Paschalnego w świetle prawa kanonicznego i liturgicznego, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Z. Janczewskiego;
Nadolska Diana, przedkładając pracę pt. Czy transseksualista może
zawrzeć związek małżeński w świetle prawa polskiego i prawa kościelnego, napisaną pod kierunkiem ks. dr hab. H. Stawniaka, prof.
UKSW;
Niewiński Emil, przedkładając pracę pt. Zaskarżenie wyroku nieprawomocnego w kanonicznym procesie spornym i w postępowaniu
cywilnym, napisaną pod kierunkiem o. dra hab. W. Kiwiora, prof.
UKSW;
Nitka Justyna, przedkładając pracę pt. Stwierdzenie nieważności małżeństwa z tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd w świetle doktryny i orzecznictwa, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
G. Leszczyńskiego;
Osypiuk Anna, przedkładając pracę pt. Klauzule generalne w prawie
kanonicznym i w prawie polskim, napisaną pod kierunkiem ks. dra
hab. T. Gałkowskiego prof. UKSW;
Pacholski Jacek, przedkładając pracę pt. Stwierdzenie domniemanej
śmierci w prawie kanonicznym, a uznanie za zmarłego w prawie
cywilnym, napisaną pod kierunkiem ks.
�������������������������������
prof. dra hab. G.����������
Leszczyńskiego;
Pierzchała Emilia, przedkładając pracę pt. Rozwód w prawie rzymskim, napisaną pod kierunkiem dra M. Jońcy;
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Prabucki Sławomir, przedkładając pracę pt. Naturalny i sakramentalny charakter małżeństwa chrześcijańskiego w przemówieniach
Jana Pawła II do Roty Rzymskiej, napisaną pod kierunkiem ks. dra
hab. J. Gręźlikowskiego, prof. UKSW;
Przybyła Jakub, przedkładając pracę pt. Dotacje i subwencje z budżetu państwa na działalność instytucji kościelnych w prawie
III Rzeczypospolitej, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
J. Krukowskiego;
Rdzonkowska Magda, przedkładając pracę pt. Znaczenie klauzury
mniszek w obowiązującym ustawodawstwie kościelnym, napisaną
pod kierunkiem s. dr hab. B. Szewczul, prof. UKSW;
Ruszczyńska Barbara, przedkładając pracę pt. Osoba świecka w trybunale diecezjalnym, napisaną pod kierunkiem o. dra hab. W. Kiwiora, prof. UKSW;
Rutecki Kamil, przedkładając pracę pt. Ewolucja przyczyn nieważnie
zawartego małżeństwa na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku oraz Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku,
napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J. Gręźlikowskiego, prof.
UKSW;
Rybnik Rafał, przedkładając pracę pt. Motywy symulacji częściowej
i całkowitej i ich wpływ na ważność małżeństwa na podstawie wyroków opublikowanych w roczniku Jus Matrimoniale, napisaną pod
kierunkiem ks. dra hab. T. Gałkowskiego, prof. UKSW;
Siedlecki Jacek, przedkładając pracę pt. Rola i zadania organizacji
społecznych w nauczaniu i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Ujęcie prawno-duszpasterskie, napisaną pod kierunkiem ks.
dra hab. J. Gręźlikowskiego, prof. UKSW;
Smagieł Katarzyna, przedkładając pracę pt. Instytucja nowicjatu
w ujęciu Kodeksów Prawa Kanonicznego z 1917 i 1983 roku, napisaną pod kierunkiem s. dr hab. B. Szewczul, prof. UKSW;
Stemplewski Maciej, przedkładając pracę pt. Obowiązek małżonków
do wzbudzenia potomstwa, a przeszkody stawiane im przez współczesną cywilizację w świetle Evangelium Vitae, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. W. Necla, prof. UKSW;
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Suska Klaudia, przedkładając pracę pt. Nierozłączność między umową
i sakramentem w małżeństwie ochrzczonych, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. H. Stawniaka, prof. UKSW;
Symanowicz Joanna, przedkładając pracę pt. Wykluczenie istotnego
elementu małżeństwa w świetle kanonu 1101 § 2, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Leszczyńskiego;
Szafranko Anna, przedkładając pracę pt. Ochrona małżeństwa w prawie kanonicznym i w prawie polskim, napisaną pod kierunkiem
o. dra hab. W. Kiwiora, prof. UKSW;
Szczepański Maciej, przedkładając pracę pt. Wykładnia funkcjonalna
prawa kanonicznego w nawiązaniu do derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. T. Gałkowskiego, prof. UKSW;
Szeliga Krystian, przedkładając pracę pt. Wolność woli jako element
konstytutywny aktu prawnego, napisaną pod kierunkiem ks. dra
hab. T. Gałkowskiego, prof. UKSW;
Szewczyk Katarzyna, przedkładając pracę pt. Aplikacja dyspozycji
dotyczących przeszkody różności religii w odniesieniu do związku
małżeńskiego zawieranego pomiędzy katolikiem, a muzułmaninem,
napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Dzierżona;
Szuszkiewicz Justyna, przedkładając pracę pt. Kary w kanonicznym
i w polskim prawie karnym, napisaną pod kierunkiem o. dra hab. W.
Kiwiora, prof. UKSW;
Szymankiewicz Michał, przedkładając pracę pt. Formy regulacji sytuacji prawnej Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych w III Rzeczypospolitej, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra
hab. J. Krukowskiego;
Tarnacka Agata, przedkładając pracę pt. Niezdolność do podjęcia
istotnych obowiązków małżeńskich jako wada zgody małżeńskiej na
podstawie kanonu 1095 n. 3, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab.
J. Wroceńskiego, prof. UKSW;
Teryks Paulina, przedkładając pracę pt. Przygotowanie nupturientów do małżeństwa w świetle współczesnych dokumentów kościoła
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w Polsce, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. H. Stawniaka, prof.
UKSW;
Trębicki Krzysztof, przedkładając pracę pt. Dochodzenie wstępne
i postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim, napisaną pod kierunkiem o. dra hab.
W. Kiwiora, prof. UKSW;
Warzocha-Pliś Edyta, przedkładając pracę pt. Prawa i obowiązki
stron procesowych w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Leszczyńskiego;
Wieczorek Arkadiusz, przedkładając pracę pt. Konwalidacja małżeństwa w prawie kanonicznym i w prawie polskim, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Góralskiego;
Wieczorek Matylda, przedkładając pracę pt. Podstawy prawne konfiskaty dóbr kościelnych po II wojnie światowej, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J. Krajczyńskiego, prof. UKSW;
Wojciechowski Wojciech, przedkładając pracę pt. Zadania Papieskich
Dzieł Misyjnych w Kościele na przykładzie Papieskiego Dzieła
Misyjnego Dzieci w Polsce, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab.
H. Stawniaka, prof. UKSW;
Wołosz Magdalena, przedkładając pracę pt. Zaburzenia psychiczne,
a zawarcie małżeństwa w prawie kanonicznym i w prawie polskim,
napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Góralskiego;
Wróblewski Marcin, przedkładając pracę pt. Małżeństwo pod warunkiem w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab.
H. Stawniaka, prof. UKSW;
Wyderka Mateusz, przedkładając pracę pt. Skuteczność testamentu
alograficznego, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. J. Błeszyńskiego;
Zagórski Paweł, przedkładając pracę pt. Nieważność wyroku w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa w świetle przepisów
Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i instrukcji Dignitas
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Connubii, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J. Gręźlikowskiego, prof. UKSW;
Zalewska Agnieszka, przedkładając pracę pt. Możliwości wykorzystania nauk psychiatrycznych na polu sądownictwa kościelnego, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. H. Stawniaka, prof. UKSW;
Zasępa Sonia, przedkładając pracę pt. Urząd i znaczenie adwokata stałego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, napisaną
pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Leszczyńskiego;
Żupińska Anna, przedkładając pracę pt. Wpływ DDA na zdolność konsensualną osoby, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J. Krajczyńskiego, prof. UKSW.
s. Bożena Szewczul WNO

NOSTRYFIKACJE
Rada Wydziału Prawa Kanonicznego przeprowadziła w roku akademickim 2011/2012 następujące postępowania nostryfikacyjne dotyczące uznania stopnia doktora prawa kanonicznego za równorzędny
ze stopniem doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego
nadawanym w kraju:
1. Ks. Dohnalika Jana, uzyskanego na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego na podstawie dysertacji pt. Il precetto pasquale. La normativa sulla Comunione e la
confessione annuale (cc. 920-989), napisanej pod kierunkiem ks.
prof. Janusza Kowala SJ;
2. Ks. Pocałujko Tomasza, uzyskanego na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriański na podstawie dysertacji pt. La prevenzione della nullità del matrimonio nella preparazione e nell’ammissione alle nozze con una considerazione del
contributo dei tribunali ecclesiastici, napisanej pod kierunkiem ks.
prof. Janusza Kowala SJ;
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3. Ks. Hołubowicza Rafała, uzyskanego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Pamplonie na podstawie dysertacji pt. La atención pastoral de los Christifideles orientales por
parte de la Iglesia latina, napisanej pod kierunkiem prof. D. Emilio
Forte López.
s. Bożena Szewczul WNO
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SPIS TREŚCI
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Ks. Bp Artur Miziński, Polubowne rozstrzyganie sporów administracyj3
nych według przepisów Kościoła łacińskiego . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ks. Jan Krajczyński, Władza dyspensowania proboszcza i innego pre21
zbitera lub diakona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
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