PRAWO
KANONICZNE
KWARTALNIK
PRAWNO-HISTORYCZNY

ROK LII

3-4

2009

Wydawnictwo
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2009

Prawo Kanoniczne_52_3-4.indd 1

28-10-2009 09:03:58

PRAWO KANONICZNE
KWARTALNIK
IUS CANONICUM
FOLIA TRIMESTRIA

studiis canonico-historicis dedicata
Założyciel i pierwszy redaktor naczelny
ks. Marian Alfons Myrcha
Redaktor naczelny
ks. Józef Wroceński SCJ
Zastępca redaktora naczelnego
s. Bożena Szewczul WNO
Sekretarz Redakcji
ks. Marek Stokłosa SCJ
Rada Naukowa:
ks. M. Fąka, ks. T. Gałkowski CP, ks. W. Góralski, ks. J. Gręźlikowski,
ks. Julian Kałowski MIC, ks. W. Kiwior OCD, ks. G. Leszczyński,
ks. R. Sobański, ks. H. Stawniak SDB, J. Zabłocki
Za pozwoleniem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
Pozycja dofinansowana
ze środków Komitetu Badań Naukowych

ISSN-0551-911X
Zgłoszenia prenumeraty przyjmuje Wydawnictwo UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel./fax 022 839-89-85
Adres redakcji: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
www.wydawnictwo.uksw.edu.pl

Druk i oprawa:
Oficyna Drukarska
ul. Sokołowska 12 a, 01-142 Warszawa
tel./fax 022 632-83-52, fax 022 631-49-40
e-mail: info@oficyna-drukarska.pl
www.oficyna-drukarska.pl
nakład: 450 egz.

Prawo Kanoniczne_52_3-4.indd 2

28-10-2009 09:05:02

Dnia 3 sierpnia 2009 roku odszedł od nas na zawsze
nasz Kolega

Ks. prof. dr hab. MARIAN PASTUSZKO
Był kapłanem diecezji kieleckiej, od ponad 40 lat ściśle związanym z Wydziałem
Prawa Kanonicznego ATK, a od 1999 r. UKSW w Warszawie, gdzie zajmował
stanowisko, najpierw adiunkta, następnie docenta i profesora nadzwyczajnego,
a od kilkunastu ostatnich lat stanowisko profesora zwyczajnego i kierownika
Katedry Prawa o Sakramentach.
Z zamiłowaniem i poświęceniem oddawał się pracy naukowej i dydaktycznej.
Wykształcił wielu magistrów i doktorów prawa kanonicznego. Pracował na rzecz
Uczelni w wielu Komisjach Uczelnianych. Cieszył się uznaniem władz Uczelni
i współpracowników oraz szacunkiem młodzieży akademickiej. Nie wszystkie
zamierzenia zdążył zrealizować. To, czego jednak dokonał, zapewnia Mu trwałe
miejsce w kanonistyce polskiej, jako znakomitemu znawcy prawa kanonicznego,
zwłaszcza prawa sakramentalnego. Opublikował bardzo wiele cennych opracowań
o charakterze historyczno-prawnym, w tym kilkanaście obszernych monografii.
Przez prawie 50 lat pracował w Sądzie Biskupim w Kielcach, pełniąc różne funkcje,
najpierw notariusza, następnie wieceoficjała, a od 1978 roku oficjała tegoż sądu.
Angażował się w prace dla dobra Kościoła w Polsce. W 1968 r. Prymas Polski,
kard. Stefan Wyszyński mianował Go konsultorem Trybunału Prymasowskiego
do Spraw Super Rato. Przez wiele lat był członkiem Komisji Bibliograficznej
RIC z siedzibą w Strasburgu i Komisji Bibliograficznej Historii Kościoła, a także
członkiem Rady Naukowej wydziałowego kwartalnika Prawo Kanoniczne.
Długoletni wykładowca prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym
w Kielcach. Występował jako prelegent na wielu konferencjach krajowych
i zagranicznych (Szwajcaria, Kanada).
Ostatnią posługę, zgromadzeni w wielkiej liczbie wierni i ponad
100 kapłanów, pod przewodnictwem JE. ks. bpa Kazimierza Ryczana w asyście
JE. ks. bpa Kazimierza Gurdy oddaliśmy śp. Księdzu Marianowi w dniu
7 sierpnia 2009 r. w Tumlinie k/Kielc. Homilię pogrzebową wygłosił JE. ks. bp
Kazimierz Ryczan, biskup kielecki. Śp. Zmarłego Profesora, w imieniu kolegów
i wszystkich pracowników Wydziału jak i całego Uniwersytetu, pożegnał
Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.
Dziękujemy Księdzu Profesorowi, że był wśród nas i był właśnie takim,
jakim był: dobrym człowiekiem i kolegą, pokornym uczonym i wymagającym
profesorem. Requiem aeternam dona Ei, Domine: et lux perpetua luceat Ei!
Wydział Prawa Kanonicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
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KS. JÓZEF WROCEŃSKI SCJ
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

LAUDACJA
NA CZEŚĆ KS. PROF. DR. HAB. WOJCIECHA GÓRALSKIEGO
Z OKAZJI WRĘCZENIA KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ
Ekscelencje,
Czcigodny Księże Profesorze Jubilacie,
Szanowni Państwo,
W dniu dzisiejszym Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego wyraża szacunek i uznanie dla
swego znakomitego Profesora i byłego Dziekana ks. prof. dr hab.
Wojciecha Góralskiego. Wręczając Jubilatowi Księgę Pamiątkową
pragniemy tym samym wyrazić Mu ogromną wdzięczność za Jego
ofiarną pracę dla dobra Wydziału, a także docenić zasługi i osiągnięcia na polu naukowo-dydaktycznym.
Nie jest rzeczą łatwą w kilkunastu minutach ująć Twoje, Księże Profesorze, olbrzymie zasługi dla Kościoła, państwa polskiego
i dwóch uniwersytetów. Ze względów czasowych jestem zmuszony przedstawić je w ogólnym zarysie. Aby jednak niczego ważnego nie pominąć, lecz z należytą atencją wyartykułować, skupię się,
na czterech zasadniczych tematach, mianowicie: na Twojej osobie,
działalności naukowo-dydaktycznej, działalności naukowo-badawczej i organizacyjnej.
1. Osoba dzisiejszego Jubilata
Wojciech Góralski, syn Jerzego i Kazimiery z domu Grzesiak,
urodził się 19 lutego 1939 roku w Poznaniu, w rodzinie oficera
Wojska Polskiego. Okres okupacji niemieckiej przeżył w Ślepkowie k. Płocka, rozpoczynając w 1945 roku naukę w pobliskim Ciół-
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kowie, którą kontynuował w Radzanowie k. Płocka, a następnie
(od 1948 r.) w Szkole Podstawowej nr 3 w Płocku. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku w 1955 r., wstąpił do Wyższego Seminarium
Duchownego w tym mieście. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, w dniu 20 sierpnia 1961 r. (mając lat 22) przyjął
w katedrze płockiej, z rąk biskupa Tadeusza Pawła Zakrzewskiego,
święcenia kapłańskie. Skierowany przez tegoż biskupa płockiego
na studia prawa kanonicznego do Rzymu nie otrzymał paszportu,
w związku, z czym rozpoczął je w 1961 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zamiłowanie
do prawa kanonicznego zawdzięcza swojemu profesorowi, znakomitemu kanoniście, ks. dr. Wacławowi Jezuskowi, ówczesnemu rektorowi seminarium.
Po ukończeniu studiów w 1964 r. uzyskał stopień magistra
i licencjata prawa kanonicznego na podstawie pracy pt. Powstanie pułtuskiej kapituły kolegiackiej i jej organizacja prawna w świetle dokumentu erekcyjnego. Studium historyczno-prawne, napisanej
pod kierunkiem ks. prof. dr. Aleksego Petraniego. Bezpośrednio
po studiach został mianowany przez biskupa płockiego Bogdana
Sikorskiego notariuszem Kurii Diecezjalnej, a następnie wicekanclerzem, pełniąc jednocześnie funkcję drugiego ojca duchownego
w Niższym Seminarium Duchownym oraz sędziego w Sądzie Biskupim. W 1965 roku uzyskał w KUL stopień naukowy doktora nauk
prawnych w zakresie prawa kanonicznego na podstawie rozprawy
pt. Kapituła kolegiacka w Pułtusku, powstanie, organizacja prawna,
działalność. Studium historyczno-prawne, przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. dr. Aleksego Petraniego. W lutym 1967 roku wyjechał na dalsze studia do Rzymu. Ukończył tutaj dwa lata Studium
Rotalnego oraz uzyskał dyplom Studium Administracji Kościelnej
przy Kongregacji Duchowieństwa, uczęszczał także na wykłady i seminaria Wydziału Obojga Praw Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego. Ukończył w tym czasie kursy języka włoskiego i francuskiego, odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej oraz kilkadziesiąt podróży
zagranicznych.
Po powrocie do kraju w lipcu 1969 r. kontynuował pracę w Kurii
Diecezjalnej, otrzymując nominację na jej kanclerza i pełniąc jednocześnie funkcję obrońcy węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim.
Od 1984 roku został mianowany ponownie sędzią diecezjalnym.
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W swojej diecezji pełnił wiele różnych funkcji i posług. I tak
w latach 1970-1973 był jednocześnie nauczycielem w miejscowym
Niższym Seminarium Duchownym, a w latach 1970-1972 także kapelanem Domu Prowincjalnego Sióstr Służek NMP Niepokalanej
w Płocku. W latach 1974-1975 pełnił ponadto funkcję wicedyrektora Studium Teologiczno-Pastoralnego Diecezji Płockiej (Punkt
Konsultacyjny ATK), a w latach 1971-1974 był diecezjalnym dyrektorem ds. misji. W 1974 roku został powołany przez kard. Stefana Wyszyńskiego na konsultora Trybunału Prymasa Polski ds.
super rato, pełniąc tę funkcję aż do zniesienia Trybunału w 1988 r.
W latach 1987-1991 był sekretarzem generalnym 42. synodu płockiego, a w latach 1989-1991 wiceprzewodniczącym Komisji Prawo
kanoniczne II Polskiego Synodu Plenarnego. W latach 1989-1999
był wiceprzewodniczącym Komisji ds. Koordynacji Prac II Polskiego Synodu Plenarnego w diecezji płockiej.
Podczas czterech kadencji, od 1980 r. był członkiem Rady Kapłańskiej diecezji płockiej, jest nim również aktualnie od 2007 roku.
Podczas dwóch kadencji, od 1992 r. był także członkiem Kolegium
Konsultorów, jest nim i w kadencji bieżącej. W latach 1974-1984
należał do zespołu cenzorów diecezjalnych. W latach 1991-1999
pełnił funkcję wicepostulatora w procesie beatyfikacyjnym abpa
Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bpa Leona Wetmańskiego,
a w latach 1991-1995 był asystentem kościelnym Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. W latach 1996-1999 należał
do Rady Głównej Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, a w latach
1993-2000 sprawował funkcję diecezjalnego duszpasterza prawników. Od 1988 roku jest członkiem Diecezjalnej Komisji Wydawniczej, a od 1989 roku Diecezjalnej Komisji ds. Katedry. Od 2007
roku jest opiekunem duchowym Koła Płockiego Stowarzyszenia
Apostołów Bożego Miłosierdzia Faustinum.
W 1984 roku został mianowany kanonikiem gremialnym płockiej
kapituły katedralnej, a od 2005 r. jest jej prałatem-dziekanem. Rok
później został mianowany prałatem honorowym Jego Świątobliwości. W 2004 roku zaś, na wniosek bpa Stanisława Wielgusa, otrzymał od papieża Jana Pawła II godność protonotariusza apostolskiego supra numerum.
Po opublikowaniu kilkudziesięciu prac oraz przygotowaniu rozprawy habilitacyjnej pt. Kapituła katedralna w Płocku XII-XVI w.
Studium z dziejów organizacji prawnej kapituł polskich, wydanej
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w 1979 r., a następnie po odbyciu kolokwium habilitacyjnego przed
Radą Wydziału Prawa Kanonicznego KUL, w dniu 15 czerwca
1977 roku otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk
prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Zatwierdzenie uchwały
Rady Wydziału o nadaniu stopnia naukowego nastąpiło 23 listopada 1977 roku.
W 1983 roku, zgodnie z ówczesnym stanem prawnym, otrzymał
tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w roku 1989 tytuł naukowy profesora zwyczajnego.
Otrzymał następujące odznaczenia i wyróżnienia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1999), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2003), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
(2005), Medal za zasługi dla Miasta Płocka (1990), Medal Mater
Verbi (2005), Płocczanin Roku 2004, Nagroda im. Włodzimierza
Pietrzaka (2005), Nagroda Rektora KUL (1978), trzykrotnie Nagroda Rektora UKSW (1997, 1999, 2008).
2. Działalność naukowo-dydaktyczna
Nasz Czcigodny Jubilat już prawie 40 lat zajmuje się dydaktyką. Rozpoczął ją w 1970 roku od pracy w Wyższym Seminarium
Duchownym w Płocku, podejmując wykłady prawa kanonicznego,
a następnie także prawa wyznaniowego oraz prowadząc seminarium magisterskie.
W latach 1972-1977 oraz 1978-1984 należał do grona wychowawców seminaryjnych, a w latach 1984-1986, z nominacji biskupa płockigo Zygmunta Kamińskiego był rektorem Wyższego Seminarium
Duchownego. W uczelni tej pracuje do dziś, jako profesor prawa
kanonicznego, prowadząc także seminarium magisterskie.
W roku 1977 został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego na Wydziale
Prawa Kanonicznego KUL. Po otrzymaniu w 1978 roku stanowiska
docenta prowadził zajęcia (wykłady i seminaria) z zakresu historii
kościelnego prawa polskiego, sakramentologii i metodologii prawa
kanonicznego.
W 1985 roku otrzymał Katedrę Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego, a w 1989 został kierownikiem Sekcji Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego. W latach
1988-1996 był kierownikiem Działu Redakcyjnego Prawo kościelne
Encyklopedii Katolickiej KUL, a w latach 1983-1987 wiceprzewod-
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niczącym Wydziału Teologiczno-Kanonicznego Towarzystwa Naukowego KUL. Po otrzymaniu od uczelni stypendium naukowego,
w latach 1986-1987 odbywał staż naukowy na Katolickim Uniwersytecie w Mediolanie, wygłaszając na Wydziale Prawa tegoż Uniwersytetu serię wykładów.
Po 19 latach pracy naukowo-dydaktycznej w KUL, w roku
1996 ks. prof. Góralski rozpoczął analogiczną pracę w Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie. Zatrudniony na Wydziale Prawa Kanonicznego, na stanowisku profesora zwyczajnego, otrzymał tu kierownictwo Katedry Kościelnego Prawa Małżeńskiego
i Rodzinnego
Na Wydziale Prawa Kanonicznego prowadzi wykłady i seminaria
z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego i rodzinnego na obydwu specjalnościach: kanonicznej i kanoniczno-cywilnej.
Przez trzy lata kierował Katedrą Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa, aktualnie Prawa i Administracji UKSW.
W latach 1995-2004 ks. Góralski był profesorem w Kolegium
Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej, Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w Płocku. Ponadto,
w latach 1993-1994 wykładał prawo kanoniczne na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, a w latach
1991-1993 na Wydziale Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego
w Białymstoku, a w latach 1998-2000 na Wydziale Prawa Wyższej
Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie. W latach 1994-1996 był profesorem prawa kanonicznego w nowo powstałym Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu.
W zakresie kształcenia kadry naukowej legitymuje się wypromowaniem 23 doktorów i 205 magistrów. Napisał też szereg recenzji
magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych i wydawniczych. Występował też jako recenzent w przewodach o tytuł naukowy.
3. Działalność naukowo-badawcza
W pracy naukowej, podjętej po uzyskaniu w 1965 r. stopnia naukowego doktora nauk prawnych, ks. prof. W. Góralski skupia swoją uwagę głównie na trzech następujących obszarach badawczych:
1) historia prawa kanonicznego; 2) kanoniczne prawo małżeńskie
i rodzinne; 3) prawo konkordatowe.
Zakres zainteresowań Księdza Profesora w każdym z tych obszarów ilustruje wykaz publikacji obejmujący łącznie blisko 900 prac.

Prawo Kanoniczne_52_3-4.indd 9

28-10-2009 09:05:03

10

WRĘCZENIE KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ

[6]

Co się zaś tyczy samego wkładu w rozwój nauki prawa, wniesionego
przez Jubilata w tych publikacjach, wymaga to bardziej szczegółowego omówienia. Z powodu ram czasowych znów jest zmuszony
ograniczyć się do najważniejszych kwestii.
W dorobku naukowym z zakresu historii prawa kanonicznego znajdują się prace odnoszące się do dwóch następujących pól
badawczych: historia instytucji prawa kanonicznego oraz historia
ustawodawstwa kościelnego.
Szczególnym przedmiotem badań dotyczących historii instytucji prawa kanonicznego stały się kapituły: kolegiackie i katedralne. Jedne i drugie odegrały – szczególnie do XVI w. – znaczącą
rolę nie tylko w strukturach diecezji i w życiu kościelnym, lecz także w kształtowaniu kultury umysłowej, obyczajów czy stosunków
społecznych.
Szereg prac Jubilat poświęcił kapitule kolegiackiej w Pułtusku,
jednej z bardziej wyróżniających się aktywnością korporacji kanonickich w kraju. W pracach tych ukazał wyjątkową rolę kapituły
pułtuskiej, polegającą na pełnieniu przez nią de facto roli senatu
biskupiego, w stosunku do innych kapituł kolegiackich w Polsce.
Prace te umożliwiły pełniejsze spojrzenie na miejsce i rolę tego rodzaju kolegiów kapitulnych w Kościele polskim, szczególnie w XV
i XVI stuleciu.
Przedmiotem szczegółowych badań stała się poza tym organizacja prawna kapituły katedralnej w Płocku od czasu jej powstania, tj.
od XII wieku do XVI wieku. Badania te, a ich wyniki zostały opublikowane w kilku rozprawach, powiększają stan wiedzy prawniczej
na temat kapituł polskich, tym bardziej, że wprowadzają one szereg
korektur w stosunku do ustaleń innych zasłużonych badaczy na tym
polu.
W obszarze historii ustawodawstwa kościelnego, uwaga badawcza ks. Wojciecha Góralskiego skupia się przede wszystkim na polskim ustawodawstwie synodalnym. Blisko 20 prac zostało poświęconych dawnym, przedrozbiorowym synodom płockim, zwłaszcza
potrydenckim. W pracach tych, opartych na niewykorzystanym dotąd materiale źródłowym, Jubilat ukazał złożony problem przyswajania sobie przez Kościół w Polsce reformy Soboru Trydenckiego.
Liczącym się wkładem w rozwój badań w tej dziedzinie pozostaje
wydanie przez Ks. Profesora nieznanych dotąd nauce historii prawa statutów synodu płockiego z 1698 roku. W nurcie badań nad
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dawnymi synodami polskimi na uwagę zasługuje szereg publikacji
poświęconych dawnym synodom ogólnopolskim: legackim i prowincjalnym. Prace te znamionuje wnikliwa, niedokonana dotąd
w takiej mierze, analiza źródeł oraz odnoszenie norm synodalnych
do obowiązującego w danym okresie prawa powszechnego. W badaniach nad synodami rodzimymi Jubilat zwrócił następnie uwagę
na okres międzywojenny, szczególnie zaś na pierwszy polski synod
plenarny z 1936 roku. Prace z tego zakresu stanowią rezultat kwerendy przeprowadzonej w Archiwum Kongregacji Duchowieństwa
w Rzymie, gdzie w oparciu o dokumentację synodu udało się ustalić
jego dokładny przebieg, skorygować błędnie podawaną datę tego
zgromadzenia, wreszcie wskazać na ostatnią fazę kształtowania się
definitywnego tekstu uchwał synodalnych, co nieznane było dotąd
w nauce prawa kanonicznego.
Zainteresowania problematyką dawnych synodów polskich
przeniósł ks. W. Góralski także na synody odbywane po Soborze
Watykańskim II, dopatrując się tutaj pewnej analogii w stosunku
do okresu potrydenckiego: jak niegdyś, po Soborze w Trydencie
wdrażano w życie poszczególnych diecezji reformatorskie dekrety
soborowe, tak również po zakończeniu Vaticanum II rozpoczął się
w Kościele polskim żmudny okres recepcji reformy i odnowy w duchu nauki i wskazań tego soboru. Eksploracja badawcza uchwał
blisko czterdziestu polskich synodów odbytych po Soborze Watykańskim II zaowocowała kilkunastoma pracami w tym obszarze tematycznym, a także opracowaniem – na sugestię Profesora i pod
jego opieką naukową – kilkunastu rozpraw doktorskich i kilkudziesięciu prac magisterskich.
W dorobku naukowym Jubilata z zakresu historii ustawodawstwa kościelnego znajdują się następnie prace poświęcone reformistycznym synodom mediolańskim okresu wczesnotrydenckiego,
stanowiące owoc półrocznej kwerendy odbywanej w archiwach i bibliotekach Mediolanu. Walor tych publikacji tkwi głównie w tym,
iż Mediolan – w czasach kard. K. Boromeusza – stanowił główny ośrodek reformy trydenckiej oddziałujący szeroko na Europę,
w tym także na Polskę. Na kanwie kościelnego ustawodawstwa mediolańskiego z czasów kard. K. Boromeusza udało się Jubilatowi
wykazać, chociażby na przykładzie synodu płockiego, jego wpływ
na potrydenckie ustawodawstwo synodalne w Polsce. W nurcie
zainteresowań ks. W. Góralskiego historią ustawodawstwa koś-
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cielnego znalazły się także studia poświęcone trwającej blisko 20
lat procedurze rewizji i kodyfikacji prawa kanonicznego po Soborze Watykańskim II. W kilkunastu pracach ukazana została ewolucja norm prawnych zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego
z 1917 r. w odniesieniu do szeregu dziedzin tego prawa, głównie
administracyjnego oraz małżeńskiego i rodzinnego.
W obszarze zainteresowań Profesora zwróconych ku kanonicznemu prawu małżeńskiemu i rodzinnemu znajduje się przede
wszystkim tematyka zgody małżeńskiej i innych zagadnień.
Szczegółowe badania Jubilata w zakresie kanonicznej zgody małżeńskiej, będącej przyczyną sprawczą zawarcia małżeństwa, dotyczą
zarówno natury i przedmiotu konsensu, jak i tytułów nieważności
małżeństwa, odnoszących się do niezdolności do powzięcia tegoż
konsensu, jego wad oraz jego braku.
W rzędzie kilkudziesięciu prac odnoszących się do powyższej
problematyki, cztery należy wskazać jako najbardziej znaczące. I tu pozwolę sobie je przywołać: Kanoniczna zgoda małżeńska
(kanony 1095 – 1103), Gdańsk 1991, ss. 282; Matrimonium facit
consensus. Z orzecznictwa Roty Rzymskiej w sprawach o nieważność
małżeństwa z tytułów dotyczących zgody małżeńskiej (1984 – 1997),
Warszawa 2000, ss. 396; Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego (kan. 1095, nn. 1 – 3 KPK), Warszawa 2001,
ss. 468; Nieważność małżeństwa zawartego pod wpływem podstępu
(kan. 1098 Kodeksu Prawa Kanonicznego), Warszawa 2004, ss. 292
(współautorem dwóch ostatnich jest ks. prof. dr hab. G. Dzierżon).
Pierwsza z wymienionych prac, jedyna w piśmiennictwie rodzimym i pierwsza w tym zakresie w literaturze prawa kanonicznego w ogóle, stanowi próbę całościowego ujęcia problematyki zgody małżeńskiej. Zawiera ona analizę norm prawnych zawartych
w odnowionym Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. nawiązując do orzecznictwa Roty Rzymskiej. W odniesieniu do nowych regulacji prawnych ukazuje ewolucję w stosunku do odnośnych postanowień Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r. Na walory tego
opracowania zwrócił uwagę m.in. wybitny sędzia – audytor Roty
Rzymskiej i profesor kanonicznego prawa małżeńskiego w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, Antoni Stankiewicz
(obecnie biskup i Dziekan Roty Rzymskiej) w swojej recenzji, zamieszczonej w Monitor Ecclesiasticus z 1992 roku.
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Opracowanie Matrimonium facit consensus to z kolei zbiór komentarzy do 27 znaczących dla kształtowania kierunków orzecznictwa wyroków Roty Rzymskiej dotyczących sfery zgody małżeńskiej. W opracowaniu tym Ks. Profesor zwraca uwagę na sposób
wykładni i stosowania norm prawnych nowego Kodeksu Prawa
Kanonicznego przez judykaturę rotalną. Bardzo pozytywną opinię
wyraził o tej pracy kard. Zenon Grocholewski w swojej recenzji zamieszczonej w Ius Ecclesiae z 2001 roku.
Trzecia z wymienionych publikacji, poświęcona kan. 1095, nn.
1 – 3 KPK, jest pionierską w literaturze rodzimej monografią,
w której podejmuje się próbę pogłębionej i wszechstronnej analizy normy prawnej w przedmiocie niezdolności do powzięcia zgody
małżeńskiej. Niezdolność ta obejmuje trzy odrębne postaci zaburzeń psychicznych uniemożliwiających – z samego prawa naturalnego – ukształtowanie zgody małżeńskiej jako aktu woli, przez który
konstytuuje się związek małżeński. Praca ta – wydaje się – wnosi bardzo znaczący wkład do rozwoju nauki kanonicznego prawa
małżeńskiego.
Wreszcie ostatnia książka jest pogłębionym komentarzem
do kan. 1098 KPK, poprzedzonym bogatą historią normy prawnej.
Poza tym w pracy tej wskazano na ratio legis tejże normy, omówiono sposób dowodzenia deceptio dolosa, a także poruszono problem
retroaktywności kanonu.
W obszarze kanonicznej zgody małżeńskiej znajduje się ponad
20 prac Jubilata poświęconych niezdolności do podjęcia istotnych
obowiązków małżeńskich kan. 1095, n. 3 KPK. W tych rozprawach,
Autor formułuje m.in. własne stanowisko w dyskusji toczącej się
w doktrynie na temat niektórych kwestii spornych.
Cennym wkładem Profesora w dzieło recepcji orzecznictwa Roty
Rzymskiej są jego kolejne komentarze wyroków tego trybunału,
ogłoszone po wydaniu wspomnianej pracy książkowej Matrimonium facit consensus, przede wszystkim w wydziałowych czasopismach: Jus Matrimoniale i Prawo Kanoniczne.
Wiele innych zagadnień kanonicznego prawa małżeńskiego
i rodzinnego stało się przedmiotem kilkunastu rozpraw i artykułów
Księdza Profesora. Zawierają one nowatorskie studia dogmatycznoprawne poświęcone nowej wizji małżeństwa zaprezentowanej
przez Sobór Watykański II, celom małżeństwa, systematyce tytułów
nieważności małżeństwa. Kilka prac ks. prof. W. Góralski poświęcił
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następnie kanonicznemu prawu małżeńskiemu Kościołów Wschodnich, problemowi wymiaru prawnego miłości małżeńskiej, kościelnemu prawu rodzinnemu, przeszkodom małżeńskim w prawie kanonicznym i w prawie polskim, czy też separacji. Większość z nich
ma charakter nowatorski.
Wreszcie należy wspomnieć o opracowaniach podręcznikowych
z zakresu prawa małżeńskiego. Wprawdzie podręczniki nie należą
do kategorii dzieł naukowych, niemniej trzeba wspomnieć, iż wśród
czterech podręczników kanonicznego prawa małżeńskiego, które
wyszły spod pióra Jubilata, dwa zostały przeznaczone dla studentów wydziałów prawa i administracji, a ich kompozycja wydaje się
oryginalna, a podręcznik dla studentów prawa kanonicznego doczekał się drugiego, znacznie rozszerzonego wydania.
Problematyka prawa konkordatowego stała się szczególnie bliska ks. Profesorowi, gdy w 1993 r. uczestniczył w negocjacjach Rządu RP i Stolicy Apostolskiej nad tekstem konkordatu. Swoje zainteresowania badawcze w tym obszarze skupia on przede wszystkim
właśnie na konkordacie polskim z dnia 28 lipca 1993 r. W jego dorobku naukowym znalazło się tutaj 5 publikacji książkowych oraz
kilkanaście rozpraw i artykułów.
Opracowanie, którego współautorem jest ks. Witold Adamczewski pt. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską
z 28 lipca 1993 r. jest pierwszą próbą – w literaturze przedmiotu – ustosunkowania się do całokształtu regulacji konkordatowej,
co utorowało drogę licznym publikacjom dotyczącym wielu kwestii
„konkordatowych”. Praca ta spotkała się m.in. z dużym uznaniem
wspomnianego już wyżej kard. Zenona Grocholewskiego, który
przedstawił jej recenzję w czasopiśmie Apollinaris z 1994 roku.
Unikatowym i wydaje się, bardzo cennym opracowaniem, pozostaje: Konkordat polski 1993. Od podpisania do ratyfikacji.
Jest to praca ukazująca skomplikowany przebieg powstawania
umowy konkordatowej oraz jej procedury ratyfikacyjnej. Stanowi
ona nie tylko poważny wkład do rozwoju nauk prawnych, lecz także
politologii. Gdy chodzi o samą procedurę ratyfikacyjną, to na uwagę
zasługuje także publikacja: Przebieg procedury ratyfikacyjnej
dotyczącej konkordatu polskiego z 28 lipca 1993 r. Problematykę
zawarcia małżeństwa kanonicznego wywierającego skutki cywilnoprawne ks. prof. W. Góralski poruszył w kilku opracowaniach. Pra-
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ca te wnoszą, jak się wydaje, pożyteczny wkład do rozwoju nauki
prawa małżeńskiego – tak polskiego, jak i kanonicznego.
Innym wątkiem tematycznym dotyczącym konkordatu polskiego jest – w pracach Jubilata – zasada niezależności i autonomii
Państwa i Kościoła. Została ona poruszona kilkakrotnie w opracowaniach Księdza Profesora. Osiągnięciem badawczym jest tutaj
pogłębiona analiza poszczególnych regulacji umowy w aspekcie
aplikowania zasady niezależności i autonomii obydwu podmiotów
we wzajemnych relacjach. Na kanwie prac z zakresu prawa konkordatowego należy wspomnieć o kilku opracowaniach Autora
z obszaru prawa wyznaniowego, ściśle związanego z tym pierwszym. Dodać należy, że prace ks. prof. W. Góralskiego są często
powoływane w piśmiennictwie rodzimym, niejednokrotnie i w publikacjach autorów za granicą. W pracy naukowo-badawczej skupia
ks. prof. Góralski swoją uwagę na kościelnym prawie małżeńskim,
historii prawa kanonicznego oraz na prawie konkordatowym. Jak
już wspomniano opublikował blisko 900 prac naukowych i popularno-naukowych, w tym ponad 40 książkowych.
4. Działalność organizacyjna
Ks. prof. Góralski pełnił i nadal pełni szereg funkcji poza swoją
diecezją i poza swoimi uczelniami. Tak, więc w latach 1982-1987
był wiceprzewodniczącym Sekcji Kanonistów Polskich przy Komisji Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski, a w latach
1987-2004 jej przewodniczącym (do końca istnienia Sekcji). W 2008
roku został wybrany wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. W latach 1984-1999 był członkiem Rady Prawnej
tejże Konferencji, w latach 1995-1999 członkiem jej Zespołu Konstytucyjnego, a w latach 1996-2006 należał do Rady Naukowej KEP.
W 2006 roku wszedł do Zespołu Konsultorów ds. Rewizji Statutu
i Regulaminu tejże Konferencji. W 1993 roku brał udział w negocjacjach z Delegacją RP nad przygotowaniem konkordatu jako
członek Delegacji Stolicy Apostolskiej.
W 1990 roku założył rocznik Jus Matrimoniale i od początku
jest jego redaktorem naczelnym. Jest też współzałożycielem rocznika Studia Płockie (1972) i członkiem Redakcji, a w latach 1988-1998
był redaktorem naczelnym. Od 1985 roku pozostaje członkiem
Polskiego Komitetu Doradczego Międzynarodowego Przeglądu
Teologicznego Communio, od 1997 roku jest członkiem Rady Nau-
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kowej kwartalnika Prawo Kanoniczne, od 1999 roku członkiem Rady
Programowej periodyku Kwartalnik Prawa Publicznego, a od 2001
roku członkiem Rady Programowej kwartalnika Zeszyty Prawnicze.
W roku 2001 wszedł do Rady Naukowej rocznika Forum Iuridicum, a w 2003 roku został członkiem Rady Programowej periodyku
Golgota Wschodu. Od roku 2008 należy do Rady Naukowej nowo
powstałego czasopisma Przegląd Prawa Wyznaniowego.
W latach 1996-1999 był dziekanem Wydziału, przekształconego
w 1998 roku w Wydział Nauk Prawnych – Prawa i Prawa Kanonicznego, po uruchomieniu kierunku studiów prawo. W tym okresie aktywnie uczestniczył w staraniach o utworzenie – na bazie ATK – uniwersytetu, uwieńczonych utworzeniem w 1999 roku Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 1999-2002 był prorektorem ATK, a następnie UKSW, i pierwszym zastępcą Rektora,
a także przewodniczącym trzech komisji senackich. Od 2008 roku
jest członkiem senackiej Komisji ds. Nauki i Kadr Naukowych.
W latach 1991-1993 należał do Komitetu Nauk Prawnych PAN,
do którego został wybrany ponownie na kadencję 2007-2010.
W latach 1999-2002 był członkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk
Prawnych PAN. Od 1997 roku jest członkiem Centralnej Komisji
do Spraw Stopni i Tytułów (aktualnie czwartą kadencję).
Jako kierownik Katedry Kościelnego Prawa Małżeńskiego
i Rodzinnego w KUL, a potem w ATK i w UKSW, zorganizował
siedem sympozjów i konferencji naukowych, w tym cztery
międzynarodowe (Lublin, Warszawa, Sikórz k. Płocka, Popowo
k. Wyszkowa). Brał udział w czterech międzynarodowych kongresach prawa kanonicznego (Rzym, Paryż, Lublin, Wenecja).
Na sympozjach, konferencjach oraz na innych spotkaniach naukowych i duszpasterskich wygłosił ponad 260 referatów.
Ks. Prof. Góralski przynależy do następujących towarzystw naukowych: Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo z siedzibą w Rzymie (od 1983 r.), Stowarzyszenie Kanonistów
Polskich (od 1990 r.), Towarzystwo Naukowe KUL (od 1978 r.),
Towarzystwo Naukowe Płockie (od 1977 r.), Polskie Towarzystwo
Prawa Wyznaniowego (od 2008 r.).
Od 2006 roku jest prezesem założonej przez siebie Fundacji
Pro futuro im. bł. Leona Wetmańskiego, należy poza tym do Rady
Programowej Fundacji Grantowej m. Płocka (od 2006 r.), a także
do Zarządu Towarzystwa Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół
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Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego
(od 2000 r.).
Ks. prof. Góralski od początku udziela się także w duszpasterstwie, oddaje się m.in. posłudze rekolekcyjnej (prowadził ponad 70
serii rekolekcji), od 2005 roku jest także szafarzem sakramentu
bierzmowania.
Czcigodny Księże Jubilacie, kończąc mogę śmiało powiedzieć,
że szczególnym atrybutem Twojej osobowości jest wszechstronność,
nie ograniczasz się do zadań ściśle profesorskich, ale podejmujesz
się zadań na wielu płaszczyznach życia. W imieniu własnym
i wszystkich tu zebranych składam najlepsze życzenia i serdeczne
podziękowania za Twój wkład w powiększanie dobra Kościoła, Ojczyzny, swego miasta, swojej Uczelni i Wydziału. Życzymy Ci dobrego zdrowia i wielu sił do dalszej owocnej pracy.
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Nakładem
Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ukazała się książka

Włodzimierz Gałązka, Piotr Latawiec, Henryk Podolski,
Krzysztof Trawkowski (red.)
SERVIRE DEO ET HOMINIBUS

25 lat pracy naukowej księdza profesora Stanisława Urbańskiego na UKSW
jest przyczyną do opracowania niniejszego podsumowania.
Zebrana bibliografia stanowi bogate źródło inspiracji do podejmowania dalszej
pracy badawczej w zakresie teologii duchowości.

Dystrybucję prowadzi:
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa, ul. Dewajtis 5, tel. (0-22) 561-89-23; fax (0-22) 561-89-11
oraz Księgarnia dwójka
Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, p. 015
e.mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
www.wydawnictwo.uksw.edu.pl
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Prawo Kanoniczne
52 (2009) nr 3-4

KS. JAN KRAJCZYŃSKI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

PREZENTACJA KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ DEDYKOWANEJ
KS. PROF. WOJCIECHOWI GÓRALSKIEMU Z OKAZJI
SIEDEMDZIESIĄTEJ ROCZNICY URODZIN
Mam wielki zaszczyt przedstawić Państwu księgę pamiątkową
dedykowaną byłemu Prorektorowi Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz wieloletniemu Dziekanowi i Profesorowi
Wydziału Prawa Kanonicznego tejże uczelni, Ks. Infułatowi Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu.
Wielce Szanowny Jubilacie, Ekscelencje, Czcigodni Księża Arcybiskupi i Biskupi, Magnificencjo, Czcigodny Księże Rektorze,
Znakomici Goście, Drogi Księże Dziekanie, Dostojni Profesorowie UKSW, Drodzy Studenci, Szanowni Państwo.
Jak twierdzi grecki pisarz i uczony, Plutarch, kto nie odwzajemnia
otrzymanych dobrodziejstw, nie tylko zyskuje miano niewdzięcznika, ale buduje powszechne zło, ponieważ swoją niewdzięcznością
odciąga dobroczyńców od czynienia dobra innym. Pracownicy i studenci Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – wolni od pragnienia okazania się niewdzięcznymi, a tym bardziej od chęci szerzenia zła – pamiętając o dobru,
jakie dokonało się i dokonuje w ich środowisku za sprawą Ks. Prof.
Wojciecha Góralskiego, pragną poprzez niniejsze dzieło oddać należny hołd swemu Prorektorowi, Dziekanowi i Profesorowi. W myśl
przysłowia niemieckiego, które mówi, że wdzięczność jest pamięcią serca, posiadają oni szczerą wolę uczczenia 70. rocznicy urodzin tego wybitnego kanonisty, gorliwego kapłana i niezwykłego
człowieka.
Księga Pamiątkowa, którą pragniemy dziś ofiarować Dostojnemu Jubilatowi, nie jest naturalnie żadnym podsumowaniem
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czy ostateczną oceną Jego wciąż twórczego i pełnego dynamizmu
życia. To zbiorowe dzieło stanowi przede wszystkim wyraz wielkiego podziwu i niekłamanego uznania całego środowiska UKSW dla
niezwykłej osobowości oraz bardzo bogatego dorobku naukowego
Ks. Prof. Wojciecha Góralskiego. Tytuł publikacji: Finis legis Christus doskonale oddaje sens pracy badawczej, działalności dydaktycznej i praktyki stosowania prawa, realizowanych przez tego znakomitego prawnika, cenionego dydaktyka i szanowanego członka
bądź konsultora przeróżnych gremiów stanowiących i stosujących
prawo.
Pracę Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Ks.
Prof. Wojciechowi Góralskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin stanowią teksty przygotowane przez 71 autorów: Profesorów, Przyjaciół,
Kolegów i Wychowanków Czcigodnego Jubilata, reprezentujących
różne ośrodki naukowe z Polski i zagranicy, którzy – na czele z Jego
Eminencją Ks. Kardynałem Zenonem Grocholewskim – ochoczo odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w tym szczególnym
przedsięwzięciu.
Całość zebranego materiału podzielono na dwa tomy. Pierwszy
składa się z trzech części. Pierwszą, zatytułowaną Listy gratulacyjne,
tworzą: błogosławieństwo, które w imieniu Ojca Świętego przekazał Dostojnemu Jubilatowi kard. Tarcisio Bertone, oraz okolicznościowe adresy, skierowane na ręce Ks. Prof. Wojciecha Góralskiego przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, Prymasa Polski,
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Metropolitę
Warszawskiego i Biskupa Płockiego. Część drugą, Wokół osoby Jubilata, stanowią teksty prezentujące życie i dorobek naukowy Ks.
Prof. Wojciecha Góralskiego. Na część trzecią, opatrzoną tytułem
Prawo kanoniczne, składają się artykuły z zakresu prawa kościelnego, przekazane do druku przez osoby, które zechciały wziąć udział
w upamiętnieniu Jubileuszu Księdza Infułata.
Tom drugi prezentowanej księgi podzielono na dwie części, zatytułowane kolejno: Teologia i Filozofia; Prawo rzymskie i Prawo.
Tworzą go pozostałe teksty naukowe przekazane na adres redakcji,
pogrupowane ze względu na przedmiot danego artykułu.
Dostojny Jubilacie, Szanowni Państwo! Nie byłoby tego dzieła,
liczącego aż 1338 stron i ważącego 1994 gramy, gdyby nie zaangażowanie wielu Pracowników naukowych UKSW i dostojnych Gości,
którzy zechcieli wziąć udział w przygotowaniu tej publikacji i prze-
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kazali swoje teksty do druku. Nie mniej serdeczne słowa podziękowania należą się Wydawnictwu UKSW, które podjęło się trudu
wydania księgi pamiątkowej i przyjęte na siebie zadanie wykonało
z wielkim kunsztem i w tak krótkim czasie.
Wielce Czcigodnego Jubilata, Ks. Infułata Profesora Wojciecha
Góralskiego, prosimy o życzliwe przyjęcie niniejszej publikacji.
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Nakładem
Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ukazała się książka
Ks. Ryszard Rumianek
KSIĘGA EZECHIELA.
TŁUMACZENIE I KOMENTARZ

Tytułowy Ezechiel zaliczany jest do proroków większych.
Żył i działał w VI w. przed Chrystusem, w okresie niewoli babilońskiej.
Z punktu widzenia literackiego Księga Ezechiela jest dziełem bardzo różnorodnym.
To, że księga jest rzadko cytowana w Nowym Testamencie w sposób bezpośredni,
nie znaczy że nie była ważna dla jego autorów.
Z tej starotestamentalnej księgi proroctw wynika przesłanie,
że naród może przetrwać tylko wtedy, gdy wyciąga wnioski z przeszłości.

Dystrybucję prowadzi:
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa, ul. Dewajtis 5, tel. (0-22) 561-89-23; fax (0-22) 561-89-11
oraz Księgarnia dwójka
Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, p. 015
e.mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
www.wydawnictwo.uksw.edu.pl
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CZWARTY SYNOD ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
Treść: Wstęp. – 1. Z historii synodalnej archidiecezji warszawskiej. – 2. Zwołanie,
przebieg synodu oraz prace i konsultacje synodalne. – 3. Tematyka uchwał
synodalnych. – 4. Regulacje synodalne w aneksach. – Zakończenie.

Wstęp
Praktyka synodalna Kościoła, która zakorzeniona jest w samej
jego naturze i poprzez swoją doniosłość jest jednym z nieodłącznych czynników jego egzystencji, realizowania posłannictwa i rozwoju, tak jak kiedyś, również i dzisiaj odgrywa znaczącą rolę w życiu
Kościołów partykularnych. Od samego początku synody stanowiły znamienny przejaw żywotności i dynamizmu Kościoła, będącego symptomem wspólnotowego podejmowania odpowiedzialności
za Kościół. I mimo, że nie odbywały się regularnie, jak to przewidywało prawo kanoniczne, zawsze jednak pozostawały sprawdzoną formą odnowy życia kościelnego realizowaną w duchu epoki
i w sposób właściwy danemu Kościołowi partykularnemu1. Można
1
Instytucja synodu diecezjalnego posiada swoją bogatą historię, która sięga swymi początkami IV wieku. Zwoływanie synodów diecezjalnych co roku polecił biskupom – pod karą suspensy – Sobór Laterański IV (1215). Nakaz ten został ponowiony
przez Sobór Trydencki (1545-1563), który zlecił Kurii Rzymskiej czuwanie nad jego realizacją. Jak potwierdziła praktyka kościelna, nakaz wprowadzony poprzez normę prawa powszechnego pozostał w dużej mierze iluzoryczny, bowiem w rzeczywistości norma
ta nie była przestrzegana. Odnosiło się to również do częstotliwości odbywania synodów diecezjalnych w Polsce. Pomimo to częstotliwość corocznego zwoływania synodów
diecezjalnych została zniesiona dopiero w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r.,
który obciążając w sumieniu biskupów, nakazywał zwoływanie synodów diecezjalnych
przynajmniej co dziesięć lat. Zob. W. G ó r a l s k i, Instytucja synodu w Kodeksie Prawa
Kanonicznego Jana Pawła II, Prawo Kanoniczne 31(1988) nr 3-4, s. 35; E. S z t a f r o w s k i, Instytucja synodu diecezjalnego przed Soborem Watykańskim II, Prawo Ka-
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powiedzieć, że te zorganizowane formy działalności i realizowania
troski o wspólnotę Kościoła tak ściśle zrosły się z życiem i misją
Kościoła, że w pewnym sensie tworzyły główne etapy jego historii.
Także i dzisiaj synody pozostają doniosłym czynnikiem kształtującym życie religijne duchowieństwa i wiernych świeckich, weryfikując obyczaje i formy duszpasterstwa, kulturę chrześcijańską i prawo
kanoniczne2.
Na praktykę i działalność synodalną zwrócił uwagę Sobór Watykański II, który potwierdził, że instytucja synodu diecezjalnego
wciąż pozostaje niezastąpionym narzędziem reformy i odnowy
Kościoła, wyrażając jednocześnie życzenie, by czcigodne instytucje
soborów i synodów nabrały nowej mocy, dzięki czemu można by należycie i skuteczniej zatroszczyć się o wzrost wiary i zachowanie karności
w różnych Kościołach stosownie do okoliczności czasu3. W tej wypowiedzi mieści się bez wątpienia pośrednia krytyka dotychczasowej praktyki synodalnej Kościoła, jako nie w pełni odpowiadającej
współczesnym wymogom czasu, a także inspiracja odnosząca się
do roli i znaczenia duszpasterstwa w życiu i działalności Kościoła
oraz jego realizacji. Według Vaticanum II, głównym celem duszpasterstwa jest zbawienie człowieka, co powinno być zarazem najwyższym celem i zadaniem prawa. Wyraża to znane dobrze adagium:
Salus animarum suprema lex4, które spotykamy w Kodeksie Prawa
Kanonicznego w sześciu kanonach5, a szczególnie mocno ono brzmi
w ostatnim kanonie Kodeksu: mając przed oczyma zbawienie dusz,
które zawsze winno być w Kościele najwyższym prawem6.
noniczne 31(1988) nr 3-4, s. 25; F. B ą c z k o w i c z, J. B a r o n, W. S t a w i n o g a,
Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, wyd. 3, t. I, Opole 1957, s. 482-483.
2
K. D u l l a k, Ecclesia semper reformanda. Zjawisko synodalności w Polsce po Soborze Watykańskim II, Szczecin 2007, s. 23-24; Zob. W. G ó r a l s k i, Czy synody są nadal szansą dla Kościoła?, Homo Dei 62(1992) nr 2-3, s. 1-2.
3
DB, nr 36; Zob. J. D u d z i a k, Elementy prawne w duszpasterskim synodzie archidiecezji krakowskiej z lat 1972-1979, w: Synodalność Kościoła w nauczaniu i działalności
Jana Pawła II. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej zorganizowanej 23 października
2003 r. w Lublinie (red. S. Tymosz), Lublin 2004, s. 57.
4
E. S z t a f r o w s k i, Synod diecezjalny w doktrynie soborowej i jej wyraz w posoborowych synodach polskich, Prawo Kanoniczne 30(1987) nr 1-2, s. 62; Zob. Tenże,
Synod diecezjalny, [w:] Księga Jubileuszowa 250 lat Seminarium Duchownego w Kielcach,
Kielce 1977, s. 347-350.
5
Por. kan. 747 § 2; 778 § 1; 1452 § 1; 1736 § 2, 1737 § 3, 1752 KPK.
6
Kan. 1752 KPK; Por. J. G r ę ź l i k o w s k i, Instytucja synodu diecezjalnego
w Kościele w Polsce po Soborze Watykańskim II, Studia Włocławskie t. 4, Włocławek
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Po Soborze Watykańskim II wszelkiego rodzaju synody, także
diecezjalne, nabrały obok obecnego aspektu jurydyczno-legistycznego, także przymiotu pastoralnego, duszpasterskiego7. Połączenie
tych dwóch przymiotów: „jurydyczny” i „duszpasterski” – jak zauważa ks. prof. Wojciech Góralski – nie wyklucza się, a wręcz stanowi korzystny i ważny walor każdego synodu8. Odnosi się to również
do czwartego synodu archidiecezji warszawskiej, który obradował
przez okres pięciu lat od 19 marca 1998 do 19 marca 2003 r., a który zaprogramował, zwołał, przeprowadził i promulgował statuty synodalne jako obowiązujące normy prawa partykularnego kardynał
Józef Glemp, prymas Polski i arcybiskup warszawski. Inicjatywa
zwołania synodu związana była z potrzebą odnowy całokształtu życia religijnego i moralnego w archidiecezji warszawskiej. Obrady
synodu i jego uchwały miały przyczynić się do lepszego zorganizowania i funkcjonowania aparatu administracyjno-duszpasterskiego
w archidiecezji, unormowania wielu spraw związanych z życiem
kościelnym i religijnym, jak też do podniesienia poziomu religijnego i społeczno-moralnego duchownych i wiernych świeckich9.
Aby osiągnąć taki skutek, w prace synodalne zaangażowana została
szeroka reprezentacja duchowieństwa, katolików świeckich i osoby
zakonne.
1. Z historii synodalnej archidiecezji warszawskiej
Archidiecezja warszawska sięga korzeniami archidiakonatu czerskiego, który powstał w drugiej połowie XI wieku w ramach diecezji
poznańskiej. Na przełomie XIII i XIV w. z racji swego korzystnego położenia Warszawa przejęła prymat wśród grodów Mazowsza,
a książę Janusz I Starszy, po przebudowie zamku w Warszawie,
przeniósł tu swoją stolicę. W tym czasie przeniesiono też z Czerska
do Warszawy, za zgodą papieża Bonifacego w 1402 r. kapitułę kolegiacką. W XIV wieku Warszawa stała się kasztelanią i ośrodkiem
życia polityczno-administracyjnego, a także silnym ośrodkiem dusz2001, s. 107-126.
7
T. P i e r o n e k, Synody pastoralne po Soborze, Znak 214(1972) s. 459-463;
T. R o z k r u t, Synod diecezjalny w Kościele, Tarnów 2002, s. 63-65.
8
Zob. W. G ó r a l s k i, Drugi synod diecezji włocławskiej, Ateneum Kapłańskie
87(1995) t. 125, z. 1, s. 82.
9
J. G r ę ź l i k o w s k i, Kardynał Józef Glemp jako prawodawca na IV synodzie
Archidiecezji Warszawskiej, Prawo Kanoniczne 47(2004) nr 3-4, s. 209.
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pasterstwa miejskiego, zorganizowanego w bractwa. Książę Janusz
Starszy podejmował również wysiłki, aby erygować diecezję warszawską, jednakże jego plany zostały pokrzyżowane brakiem zgody
króla Władysława Jagiełły i biskupów poznańskich. Systematycznie
wzrastało znaczenie Warszawy jako stolicy archidiakonatu, w skład
którego wchodziły dekanaty: błoński, garwoliński, gąbiński, latowicki, liwski, mszczonowski, grójecki, piaseczyński, sochaczewski
i warecki. Kiedy w 1596 r. król Zygmunt III przeniósł do Warszawy stolicę państwa, miasto to nabrało jeszcze większego znaczenia,
a biskupi poznańscy tutaj właśnie zaczęli zamieszkiwać. Od drugiej
połowy wieku XVII zaczęli tytułować się nie tylko jako biskupi poznańscy, ale również jako biskupi warszawscy10.
Po drugim rozbiorze Polski, znacząco zmieniła się sytuacja polityczna i kościelna. Ponownie nabrała znaczenia sprawa usamodzielnienia się archidiakonatu warszawskiego, a król Stanisław August
rozpoczął starania o utworzenie z archidiakonatu biskupstwa warszawskiego. Brat króla, prymas Michał Jerzy Poniatowski, chciał
połączyć Warszawę z Gnieznem unią personalną. Stolica Apostolska odpowiadając na te zabiegi króla, oddała archidiakonat w zarząd tam spiritualibus quam temporalibus arcybiskupowi gnieźnieńskiemu, dekretem Guam Eminentissimus, z dnia 12 stycznia 1794 r.,
sygnowanym przez papieża Piusa VI. Po upadku powstania kościuszkowskiego Warszawa znalazła się pod panowaniem rosyjskim.
Zaborca, chcąc pozyskać zwolenników dla swojej polityki, podjął
na nowo sprawę utworzenia diecezji warszawskiej. Okazało się
to jednak niemożliwe, ponieważ na mocy traktatów rozbiorowych
Warszawa znalazła się pod rządami pruskimi. Władze pruskie podjęły starania zmierzające do utworzenia nowej organizacji kościelnej
na zajętych ziemiach polskich. Bullę erygującą diecezję warszawską
Ad universam agri Dominici curam wydał Pius VI 16 października
1798 r. Jej ordynariuszem został biskup Józef Bończy Miaskowski,
prepozyt kapituły poznańskiej. Bulla podnosiła miasto Warszawę
do godności stolicy biskupiej, kolegiacie nadawała rangę katedry,
wytyczała ramowe granice nowej diecezji i stwierdzała, że odtąd
zostaje ona wyjęta spod władzy biskupa poznańskiego i będzie stanowiła samodzielną jednostkę kościelną, wyłączoną również spod
jurysdykcji Gniezna i podlegającą bezpośrednio Stolicy Apostol10

Zob. www.archidiecezja.warszawa.pl
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skiej11. Po utworzeniu w 1815 r. Królestwa Polskiego znów należało
dostosować administrację kościelną do nowej rzeczywistości politycznej. Car Aleksander I podjął starania i pertraktacje z Rzymem
o utworzenie w Warszawie arcybiskupstwa. Porozumienie między
Stolicą Apostolską a rządem carskim zostało zawarte 18 stycznia
1818 r., a już 12 marca tegoż roku Pius VII, bullą Militantis Ecclesiae regimini, podniósł do godności Kościoła metropolitalnego dotychczasowy Kościół biskupi w Warszawie i zastrzegł sobie na przyszłość przydzielenie warszawskiemu Kościołowi metropolitalnemu
biskupich Kościołów diecezjalnych12. Druga bulla Ex imposita nobis,
z 30 czerwca 1818 r., wyznaczała diecezje, które wchodziły w skład
nowej metropolii. Oprócz archidiecezji warszawskiej do metropolii
należały diecezje: krakowska, lubelska, sandomierska, włocławska,
płocka, podlaska i sejneńska. Po powstaniach listopadowym i styczniowym rząd carski chciał znieść metropolię warszawską, jednakże
Stolica Apostolska nie wyraziła na to zgody13.
Historia działalności synodalnej w archidiecezji warszawskiej
związana jest z historią archidiecezji. Diecezja, a później (od
1818 r.) archidiecezja warszawska była miejscem wielu synodów
prowincjalnych gnieźnieńskich, diecezjalnych i cząstkowych, odbywanych dla archidiakonatu czerskiego, potem nazywanego warszawskim, kiedy to Warszawa należała do diecezji poznańskiej. Doniosłość spraw duszpasterskich nakazywała zwierzchnikom diecezji
poznańskiej zwoływać synody do Warszawy. Nie będziemy ich tutaj wymieniać i omawiać14. Skupimy się tylko na synodach archidiecezji warszawskiej, gdyż od czasu powstania diecezji warszawskiej w 1798 r. nie odbył się w tym czasie żaden synod. Natomiast
w okresie istnienia archidiecezji warszawskiej miały miejsce trzy synody: w 1922, 1962 i 1973 r.15 Omawiany synod – jak już wspomniano – jest czwartym z kolei synodem archidiecezji warszawskiej.
Tamże.
W. J e m i e l i t y, Metropolie łacińskie w Polsce (1000-2008), Prawo Kanoniczne
51(2008) nr 3-4, s. 341-342.
13
Tamże, s. 342.
14
Uczynił to w sposób dość ogólny i pobieżny W. M a l e j, który podaje, że już od XV
wieku Warszawa była miejscem synodów diecezji poznańskiej, w skład której wchodził
archidiakonat czerski, nazywany potem warszawskim. W. M a l e j, Synody warszawskie,
Prawo Kanoniczne 3(1960) nr 3-4, s. 349-363.
15
Tamże, s. 363-364; A. G a ł k a, Kościół Warszawski i jego synody. IV Synod Ar11
12
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Pierwszym synodem archidiecezji warszawskiej był synod odbyty przez kardynała Aleksandra Kakowskiego w dniach 4-6 lipca
1922 r. Został on prywatnie zapowiedziany 20 listopada 1921 r.
Urzędowa zapowiedź nastąpiła dekretem kardynała Kakowskiego
w Trzech Króli 1922 r.16 Głównym celem zwołania synodu było przede wszystkim odrodzenie życia religijnego i dobrych obyczajów, zarówno wśród duchowieństwa, jak i wiernych świeckich, a także uroczyste wprowadzenie w życie archidiecezji norm Kodeksu Prawa
Kanonicznego z 1917 r. Obrady synodalne trwały w dniach 4-6 lipca
1922 r. i odbywały się w archikatedrze warszawskiej i byli na nich
obecni delegaci z innych diecezji. W tym samym roku ukazały się
drukiem uchwały synodalne, które obejmowały ponad 170 stron
(168 + IV strony)17.
Postanowienia synodalne obejmują 201 kolejno ponumerowanych statutów, wśród których statut 32 przynosi nowy podział archidiecezji na 19 dekanatów. Szersze rozwinięcie i uszczegółowienie
niektórych statutów synodalnych stanowi dziesięć instrukcji, które wydrukowane zostały w części trzeciej synodu. Dotyczyły one:
wizytacji parafii, przejmowania i przekazywania majątku kościelnego, zwoływania i odbywania uroczystej kongregacji dekanalnej,
wizytacji pasterskiej parafii, pouczenia o pracy duszpasterskiej nad
wiernymi, podziału obowiązków duszpasterskich, wynagrodzenia
wikariuszy w Warszawie, stwierdzenia wolnego stanu narzeczonych
i śmierci pierwszego małżonka, znajdujemy też wzór zobowiązania przy małżeństwach mieszanych i instrukcję dla księży prefektów. Postanowienia tego synodu zyskały moc obowiązującą z dniem
1 stycznia 1923 r. 18
Dokładnie w czterdzieści lat później, bo w dniach 2-4 lipca
1962 r. obradował pod przewodnictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego drugi synod archidiecezji warszawskiej. Prace przygotowawcze nad drugim synodem archidiecezji warszawskiej toczyły
się od roku 1960. Oficjalnie i urzędowo synod został zwołany dekretem kardynała Wyszyńskiego z dnia 20 listopada 1960 r. Był
chidiecezji Warszawskiej, Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 93(2003) nr 5,
s. 456-460.
16
W. M a l e j, Synody warszawskie…, s. 363.
17
Tamże, s. 363.
18
Tamże, s. 364.
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to czwarty rok Wielkiej Nowenny i okres przygotowań do II Soboru
Watykańskiego19. Następnie dekretem z dnia 1 grudnia 1960 r. Prymas Tysiąclecia powołał przewodniczącego głównej komisji synodalnej i jej członków. Jednocześnie określił sposób przygotowania
statutów synodalnych. Otóż z treści wspomnianego dekretu wynika,
że współudział w opracowaniu statutów synodalnych ma podjąć całe
duchowieństwo archidiecezji. Dlatego też Główna Komisja Synodalna po opracowaniu projektu statutów prześle je na konferencje dekanalne, celem przedyskutowania oraz wypowiedzenia uwag i myśli
przez duchowieństwo20. Zasadniczym zadaniem Głównej Komisji
Synodalnej było koordynowanie prac poszczególnych statutowych
komisji synodalnych i sekcji oraz opracowanie końcowych projektów statutów synodalnych, które po uzgodnieniu z arcybiskupem
warszawskim miały być przedstawione uczestnikom drugiego synodu archidiecezji warszawskiej21. Obrady synodalne trwały trzy dni,
po czym zostały promulgowane uchwały synodalne, które składały
się z dziesięciu części, czterdziestu rozdziałów i trzydziestu załączników. Synod miała charakter duszpasterski, aczkolwiek nie pomijał również zagadnień i regulacji ściśle prawnych. Uchwały synodalne stanowiły zebranie wszystkich norm prawnych archidiecezji
warszawskiej w jeden akt prawny, co przyczyniło się do ułatwienia
poruszania się po ustawodawstwie partykularnym22.
Prymas Tysiąclecia odbył również trzeci synod archidiecezji
warszawskiej. Został on zapowiedziany przez Stefana kardynała
Wyszyńskiego dekretem z dnia 6 lutego 1971 r.23 Obradował zaś
od 10 maja do 28 grudnia 1973 r., podczas dwóch sesji uroczystych
na otwarcie i zamknięcie synodu i siedmiu sesji zwyczajnych, a potrzeba jego zwołania wynikała z odpowiedzialności za życie Boże
wiernych, które wymagało odpowiedniej pracy w zmienionych warunkach24. Nadto prymas Wyszyński motywował swoją decyzję tym,
iż od poprzedniego synodu zaszło wiele wydarzeń, które wywarły znaczny wpływ na życie Kościoła, poczynając od Vaticanum II,
Tamże, s. 348.
Tamże, s. 349.
21
Tamże.
22
II synod archidiecezji warszawskiej, Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie
44(1962) nr 7, s. 200-201.
23
Trzeci synod archidiecezji warszawskiej, Warszawa 1975, s. 211-212.
24
A. G a ł k a, Kościół Warszawski i jego synody…, s. 456-460.
19
20
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a w konsekwencji ruch odnowy liturgicznej, postawę dialogu i ducha ekumenicznego, podkreślenie i współodpowiedzialność wiernych świeckich w Kościele. Stąd – zdaniem ówczesnego metropolity warszawskiego – wskazane jest, aby synod wypracował nowe
formy duszpasterstwa i działalności apostolskiej Kościoła, a także aby
przeniósł myśl soboru na polską rzeczywistość religijną25. Kardynał
Wyszyński poinformował o zamiarze zwołania i odbycia tego synodu papieża Pawła VI w liście z 6 kwietnia 1973 r., zaznaczając,
iż synod ma mieć charakter teologiczno-duszpasterski, w oparciu
o wskazania soborowe26. Wśród ponad 150 uczestników synodu
było 104 kapłanów diecezjalnych, 17 kapłanów i braci zakonnych,
8 sióstr zakonnych i 21 wiernych świeckich, którzy po raz pierwszy
w historii uczestniczyli w obradach synodalnych. Nadto na synod
zaproszeni zostali eksperci w liczbie 35 osób27. Uchwały synodalne
zostały promulgowane dekretem z dnia 12 września 1974 r., z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 1975 r.28 Treść uchwał synodalnych
wynikała z chęci pogłębienia teologicznej nauki o Kościele. Stąd synod miał charakter teologiczno-duszpasterski i podejmował wiele
aktualnych tematów związanych z życiem diecezji i parafii, przekazywaniem prawdy Bożej, duszpasterstwem liturgicznym, życiem
i posługą kapłanów, służbą instytutów zakonnych w Kościele oraz
posłannictwem wiernych świeckich29. Uchwały synodalne polecały
ponadto tworzenie parafialnych rad duszpasterskich,30 nie wspominały natomiast w ogóle o diecezjalnej radzie duszpasterskiej ani
o radzie kapłańskiej31.
2. Zwołanie i przebieg synodu oraz prace i konsultacje synodalne
Inicjatywa zwołania czwartego synodu, drugiego po Soborze
Watykańskim II, stopniowo dojrzewała w Kościele warszawskim
25
K. D u l l a k, Ecclesia semper reformanda. Zjawisko synodalności w Polsce po Soborze Watykańskim II…, s. 29-30.
26
III synod archidiecezji warszawskiej, Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie
55(1973) nr 6, s. 212.
27
Tamże, s. 213.
28
Trzeci synod archidiecezji warszawskiej..., s. 5.
29
Tamże, s. 177–207.
30
Tamże, s. 49.
31
Zob. T. P i e r o n e k, Posoborowe synody diecezjalne, w: Służyć prawdzie i miłości
(red. J. Kowalski), Częstochowa 1984, s. 401.
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i związana była z potrzebą podjęcia nowych wysiłków nad odnową
całokształtu życia religijnego i moralnego w archidiecezji. Ustawodawca Kościoła warszawskiego był świadom, że obrady i uchwały
synodalne mogą przyczynić się do lepszego zorganizowania i funkcjonowania aparatu administracyjno-duszpasterskiego w archidiecezji, że synod może, na skutek przedyskutowania i unormowania
wielu spraw, skuteczniej i efektywniej oddziaływać na całość życia
religijnego w archidiecezji, jak też przyczyni się do podniesienia poziomu religijno-kościelnego i społeczno-moralnego duchowieństwa
i wiernych świeckich. Stąd w dekrecie powołującym komisję główną
synodu kardynał Józef Glemp napisał: dostrzegając wielką potrzebę
przedyskutowania, przemodlenia i ujęcia w normy prawne wielu spraw
z życia archidiecezji warszawskiej, niniejszym [...] ustanawiam Komisję Główną IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej i zlecam jej troskę
o sprawny i owocny przebieg prac synodalnych32. Zamykając zaś obrady synodalne powiedział, iż powodem zwołania synodu była potrzeba przybliżenia duchowieństwu i wiernym Archidiecezji nauczania
Soboru Watykańskiego II i innych dokumentów Stolicy Apostolskiej,
Drugiego Synodu Plenarnego w Polsce, a przede wszystkim obowiązującego Kodeksu Prawa Kanonicznego33. Stąd możemy wnioskować,
iż prawodawca synodalny pragnął, aby wypracowane na synodzie
normy prawne i instrukcje, uwzględniając uwarunkowania duszpastersko-katechetyczne i administracyjne archidiecezji, przyczyniły się do odnowy struktur kościelnych i duszpasterskich Kościoła
warszawskiego. Miał również życzenie, aby prace synodalne jako
pokorna wola przybliżania praw Kościoła powszechnego, by odpowiadały bardziej szczegółowo warunkom życia diecezjalnego na progu nowego tysiąclecia, aby określały sposób działania kapłanów i wiernych
świeckich oraz aby Kościół Warszawski mógł lepiej i owocniej wypełniać swoją misję i przynosił owoce zbawienia34. Miał to być synod
przede wszystkim pastoralny, duszpasterski, ale również – do czego
przywiązywał wagę ustawodawca synodalny, a co możemy wnioskować z uchwał synodalnych – synod posiadający charakter ustawo32
Komisja Główna Czwartego Synodu Archidiecezji Warszawskiej, Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 93(2003) nr 5, s. 441.
33
Zamknięcie Czwartego Synodu Archidiecezji Warszawskiej i ogłoszenie uchwał, Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 93(2003) nr 5, s. 591.
34
Homilia w uroczystość Świętego Józefa podczas zamknięcia IV Synodu Archidiecezji
Warszawskiej, Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 93(2003) nr 5, s. 593.
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dawczy, czego wyrazem jest nadanie statutom synodalnym formy
dokumentów o charakterze normatywnym35.
Decydując się na zwołanie i odbycie synodu oraz programując
jego przeprowadzenie Ksiądz Prymas zapewne pragnął, aby synod
jako narzędzie do kierowania Kościołem lokalnym i nadrzędna instytucja wśród struktur diecezjalnych, przyczynił się do realizacji
dwóch rodzajów dóbr. Z jednej strony dobra natury teologiczno-pastoralnej, a więc przyczynił się do rozwoju wspólnoty archidiecezjalnej poprzez pozyskiwanie duchownych, wiernych świeckich i osób
konsekrowanych dla kościelnego zadania nauczania i dla rządzenia
przez biskupa Kościołem partykularnym, dla sprostowania bieżących błędów doktrynalnych, dla wyrobienia apostolskiego dynamizmu, rozwoju powołań kapłańskich i wzrostu świętości. Ze strony
zaś prawno-organizacyjnej, synod miał dokonać nowego spojrzenia i odnowienia struktur oraz instytucji archidiecezjalnych w celu
ich owocniejszego funkcjonowania dla dobra duszpasterstwa36.
Po podjęciu decyzji zwołania czwartego synodu archidiecezji warszawskiej, Kardynał Prymas – zgodnie z normami prawa – zaproponował tematy, którymi synod miał się zająć oraz stworzył struktury
organizacyjne przygotowujące właściwe obrady synodalne37. W zamyśle prawodawcy synodalnego było, aby synod był narzędziem prawidłowej identyfikacji myśli i ducha Soboru Watykańskiego II, aby
przyczynił się do lepszego poznania i wprowadzenia w życie archidiecezji ustawodawstwa Kościoła powszechnego i postanowień
II synodu plenarnego. Dlatego przebiegiem prac synodalnych kierował osobiście, ustanawiając jednocześnie stosowne narzędzia i instrumenty, którymi się posługiwał.
Na samym początku, dekretem z dnia 19 marca 1998 r., powołał
komisję główną synodu składająca się z osób fachowych w zakresie
wiedzy teologicznej i doświadczeń pastoralnych, jak też biegłych
w prawie kanonicznym i liturgii38. Jednocześnie, tego samego dnia,
35
Zob. J. G r ę ź l i k o w s k i, Kardynał Józef Glemp jako prawodawca na IV synodzie Archidiecezji Warszawskiej…, s. 211.
36
Tamże, s. 212; J. D u d z i a k, Synod diecezjalny – organizacja i zadania, Struktury
kolegialne w Kościele partykularnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnym TN KUL
i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, Tarnów 2004, s. 59-60.
37
Zob. Tamże, s. 42.
38
Na czele tej Komisji stanął sam Ksiądz Prymas jako arcybiskup warszawski, a na-
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mając na względzie sprawny i owocny przebieg prac synodalnych,
ustanowił zasadnicze struktury i komisje synodu oraz mianował
przewodniczących tychże komisji i członków sekretariatu39. Jednocześnie, w celu usprawnienia prac i porządku obrad synodu, jako
uzupełnienie norm zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego
(kan. 460-468) oraz w Instrukcji o przeprowadzeniu synodów diecezjalnych, wydanej przez dwie kongregacje: do Spraw Biskupów
i Kongregację Ewangelizacji Narodów z dnia 19 marca 1997 r.40,
Ksiądz Prymas wydał regulamin IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej, który wszedł w życie 11 sierpnia 1998 r.41 Był on nadrzędnym
czynnikiem organizującym oraz porządkującym działalność i prace
synodu.
Po tych poczynaniach organizacyjnych ustawodawcy synodalnego, w okresie kwietnia – czerwca 1998 r. w archidiecezji warszawskiej odbyły się wybory dekanalne uczestników synodu spośród duchowieństwa. Jednocześnie zostali mianowani pozostali uczestnicy
synodu. W sumie liczba uczestników synodu wyniosła 152 osoby:
119 duchownych, w tym 3 biskupów, 4 zakonników, 6 zakonnic,
stępnie: biskup Marian Duś – wikariusz generalny, biskup Piotr Jarecki – wikariusz
generalny, ks. Zdzisław Król – wikariusz biskupi, ks. Edward Majer – wikariusz biskupi,
ks. Stanisław Kur – wikariusz biskupi, ks. Stefan Kośnik – wikariusz sądowy, ks. Grzegorz Kalwarczyk – kanclerz, ks. Jan Miazek – ceremoniarz Prymasa Polski, ks. Ryszard
Rumianek – ekonom, ks. Krzysztof Pawlina – rektor, ks. Andrzej Kowalski – notariusz
pro iuridica, ks. Janusz Bodzon – asystent Akcji Katolickiej, ks. Kazimierz Kalinowski – dziekan i proboszcz, ks. Władysław Nowicki – dziekan i proboszcz, ks. Zygmunt
Malacki – duszpasterz akademicki, ks. Andrzej Gałka – rektor kościoła św. Marcina.
Komisja Główna Czwartego Synodu Archidiecezji Warszawskiej, Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 93(2003) nr 5, s. 441.
39
Przewodniczącym w oparciu o kan. 462 § 2 KPK mianował kardynał Józef Glemp
sam siebie, jako arcybiskupa warszawskiego. Ustanowił sekretariat synodu, którego
przewodniczącym został biskup Marian Duś. Następnie powołał jedenaście komisji
synodalnych: duchowieństwa, świeckich, osób życia konsekrowanego, zadań nauczycielskich Kościoła, charytatywną, kultu Bożego, struktur archidiecezji, ekumeniczną,
miejsca i czasów świętych, dóbr doczesnych Kościoła, specjalnych zagadnień duszpasterskich. Struktura i Komisje Czwartego Synodu Archidiecezji Warszawskiej, Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 93(2003) nr 5, s. 442-443.
40
Zob. T. R o z k r u t, Nowa instrukcja o synodach diecezjalnych, Prawo Kanoniczne 42(1999) nr 1-2, s. 145-156.
41
Regulamin ten został podzielony na: 1. Etap przygotowawczy synodu; 2. Etap
sesji synodalnych; 3. Etap powstawania dokumentu końcowego; 4. Strukturę dokumentu roboczego i dokumentu końcowego; 5. Postanowienia ogólne; 6. Postanowienia
końcowe. Regulamin IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej, Wiadomości Archidiecezji
Warszawskiej..., s. 449-455.
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23 wiernych świeckich42. 6 września 1998 r. miała miejsce uroczysta
sesja synodu, na której wręczone zostały nominacje uczestnikom
synodu; zostały również powołane podkomisje i zatwierdzono rozdzielenie poszczególnych uczestników synodu do poszczególnych
komisji i podkomisji, jak też zaprzysiężono członków synodu43.
Od października 1998 r. do maja 1999 r. trwały prace w komisjach i podkomisjach. Ustalono wstępne wersje tematów prac komisji, powołano ekspertów komisji synodalnych i ustalono tematy
prac, co Ksiądz Prymas jako arcybiskup warszawski zatwierdził. Następnie powołano wewnątrz każdej komisji bądź podkomisji grupy
robocze w celu opracowania pierwszej wersji dokumentu końcowego synodu. Prace poszczególnych grup roboczych nad opracowaniem wstępnej wersji dokumentu końcowego i konsultacje tych
opracowań wewnątrz komisji trwały od września 1999 r. do lutego
2000 r.44
22 marca 2000 r. obradowała pod przewodnictwem Księdza Prymasa komisja główna synodu. Zatwierdzono na niej wstępne wersje projektów dokumentów przygotowanych przez grupy robocze.
Poczyniono weryfikację zakresu tematycznego projektów dokumentów oraz odesłano je do dalszych prac w grupach roboczych45.
Od kwietnia do grudnia 2000 r. trwały dalsze prace w komisjach
nad projektem dokumentu końcowego, którego treść uzgadniano
z normami II synodu plenarnego46.
Zatwierdzenie projektów dokumentów przygotowanych przez
grupy robocze miało miejsce na posiedzeniu komisji głównej Synodu 24 stycznia 2001 r. Projekty te, zgodnie z uwagami sekretariatu synodu, skierowano do dalszych prac i poprawek w komisjach,
w celu nadania tym opracowaniom formy dokumentów o charakterze normatywnym. Prace w komisjach trwały do połowy października 2001 r. 28 października tegoż roku komisja główna synodu
przyjęła projekty statutów synodalnych opracowanych w komisjach.
42
Wykaz członków IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej, Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 93(2003) nr 5, s. 444-448.
43
Chronologia najważniejszych wydarzeń IV Synodu, Wiadomości Archidiecezjalne
Warszawskie 93(2003) nr 5, s. 439.
44
Tamże.
45
Tamże.
46
Tamże.
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Skierowała je do dalszych prac w sekretariacie synodu, celem utworzenia jednolitego dokumentu – projektu statutów synodalnych47.
30 marca 2002 r. pod przewodnictwem Księdza Prymasa odbyło
się kolejne posiedzenie komisji głównej synodu, na którym przyjęto
do dalszych opracowań projekt statutów IV synodu opracowanego przez sekretariat synodu. W miesiącach od kwietnia do czerwca tego samego roku, przy intensywnym udziale Kardynała Józefa
Glempa, miały miejsce kolejne posiedzenia komisji głównej synodu. Najpierw oceniono projekt statutów opracowany przez sekretariat, podjęto dyskusję i zgłoszono poprawki, nad którymi przeprowadzono głosowania. Celem uwzględnienia zgłoszonych poprawek
i uwag odesłano projekt statutów do sekretariatu synodu48.
W miesiącach wrzesień – grudzień 2002 r. miały miejsce konsultacje poszczególnych części projektu statutów synodalnych we właściwych komisjach. Po czym podjęła obrady komisja główna synodu. Przeprowadziła ona głosowania nad poprawkami zgłoszonymi
w poszczególnych komisjach i odesłała projekt statutów do sekretariatu synodu celem uwzględnienia uwag zgłoszonych przez komisję
główną49.
W styczniu 2003 r. przekazano Kardynałowi Prymasowi, arcybiskupowi warszawskiemu, jako prawodawcy synodalnemu, projekt statutów IV synodu celem konsultacji. Po przeprowadzonych
konsultacjach, Ksiądz Prymas wyznaczył uroczystą sesję synodalną
na 1 marca 2003 r. Na tej sesji przyjęto w głosowaniu projekt statutów IV synodu archidiecezji warszawskiej i przekazano je arcybiskupowi warszawskiemu z prośbą o ich promulgowanie. 19 marca
tegoż roku miało miejsce zamknięcie obrad synodu i promulgowanie statutów synodalnych z mocą obowiązująca od uroczystości
Narodzenia św. Jana Chrzciciela, tj. od 24 czerwca 2003 r.50
3. Tematyka uchwał synodalnych
Dość obszerne uchwały synodalne czwartego synodu warszawskiego są uwieńczeniem inicjatywy ustawodawczej Księdza Pry47
Tamże, s. 439-440; Zob. J. G r ę ź l i k o w s k i, Kardynał Józef Glemp jako prawodawca na IV synodzie Archidiecezji Warszawskiej…, s. 213-214.
48
Chronologia najważniejszych wydarzeń IV Synodu…, s. 440.
49
Tamże.
50
Tamże.
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masa Glempa programującej i zwołującej synod, której – jak sam
powiedział – przyświecała troska otwarcia Kościoła warszawskiego
ku perspektywie większej jedności i większej pewności w działaniu,
w posługiwaniu, w tym wszystkim co jest sprawowaniem sakramentów i głoszeniem słowa Bożego51. Ustawodawca synodalny zadbał,
aby uchwały synodalne miały w większości charakter i formę ściśle obowiązujących norm, a nie fakultatywnych zaleceń. Jednocześnie odzwierciedlają głębokie wkroczenie w struktury kościelne
w celu ich odrodzenia i dostosowania do współczesnych wymogów
życia i duszpasterstwa archidiecezji warszawskiej. Stąd można
powiedzieć, że synod ma nie tylko charakter pastoralny, ale także jurydyczny, stanowiąc znaczący dorobek myśli duszpasterskiej
i prawniczej.
Tekst uchwał synodu – zatytułowany IV Synod Archidiecezji Warszawskiej – został starannie, wraz z dokumentacją fotograficzną,
wydany w numerze piątym z 2003 r. (s. 437-644) “Wiadomości Archidiecezjalnych Warszawskich”, a także jako samodzielne wydanie
książkowe w formie jeszcze korzystniejszej52. Ten liczący ponad 200
stron zbiór składa się z chronologii najważniejszych wydarzeń IV Synodu (s. 439-440), dekretu ustanawiającego Komisję Główną (s. 441),
dekretu ustanawiającego i określającego strukturę Synodu i komisje
(s. 442-443), wykazu członków Synodu (s. 444-448), regulaminu Synodu (s. 449-455), statutów synodalnych, które otwiera prezentacja
Kościoła Warszawskiego i jego synodów – autorstwa ks. Andrzeja
Gałki (s. 456-460)53, a następnie treść samych statutów podzielonych
na dwa działy: pierwszy prezentujący 507 statutów54, drugi zawierający 14 aneksów obejmujących całokształt istotnych spraw odnoszących się do życia archidiecezji55. Następnie zamieszczono dekret zamykający obrady Synodu (s. 591-592) oraz homilię Księdza Prymasa
podczas zamknięcia IV Synodu (s. 593-596. Na końcu umieszczony
został dodatek, który zawiera: Statuty Rady Kapłańskiej i Kolegium
Konsultorów Archidiecezji Warszawskiej (s. 599-606), Statuty Kapitu51
Homilia w uroczystość św. Józefa podczas zamknięcia IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej, Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 93(2003) nr 5, s. 594.
52
IV Synod Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2003.
53
IV Synod Archidiecezji Warszawskiej, Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie
93(2003) nr 5, s. 437-460.
54
Tamże, s. 461-543.
55
Tamże, s. 544-590.
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ły Metropolitalnej Warszawskiej (s. 606-612), Statuty Kapituły Świętej
Opatrzności Bożej przy kolegiacie św. Anny w Wilanowie (s. 612-615),
Regulamin Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Warszawskiej (s.
616-618), Regulamin dla organistów Archidiecezji Warszawskiej (s.
619-623), wzór umowy dotyczącej współpracy zakonnic z duszpasterzem parafialnym lub inną instytucją kościelną (s. 624-627), ramowy wzór umowy o pracę (s. 627-628), wykaz przypadków, w których
wymagana jest dyspensa lub zezwolenie na zawarcie małżeństwa (s.
629-631). Zbiór zamyka wykaz źródeł, dokumentów i innych pozycji
wykorzystanych przy opracowaniu Statutów IV Synodu Archidiecezji
Warszawskiej (s. 632-633) spis treści (s. 635) oraz dokumentacja fotograficzna (s. 637-644)56.
Statuty synodalne zostały usystematyzowane według jedenastu
części, podzielonych na rozdziały i tytuły. Właściwe dyspozycje poszczególnych części zostały poprzedzone zwięzłymi wprowadzeniami teologiczno-prawnymi. Poszczególne części (11) zostały kolejno
zatytułowane: Organizacja i instytucje Archidiecezji Warszawskiej
(statuty 1-23, s. 461-466); Posługa i życie kapłanów Archidiecezji Warszawskiej (statuty 24-100, s. 466-480); Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego (statuty 101-138, s. 480-487);
Katechizacja i szkolnictwo katolickie (statuty 139-187, s. 487-494);
Przepowiadanie słowa Bożego (statuty 188-203, s. 494-497); Kult
Boży (statuty 204-374, s. 497-521); Działalność charytatywna (statuty 375-400, s. 521-525); Szczególne zadania w duszpasterstwie (statuty 401-453, s. 526-533); Ekumenizm (statuty 454-471, s. 533-537);
Dobra doczesne Kościoła (statuty 472-495, s. 537-541); Środki społecznego przekazu w służbie Kościoła (statuty 496-507, s. 541-543)57.
Pierwsza część statutów traktująca o organizacji i instytucjach
Archidiecezji Warszawskiej obejmuje dwa rozdziały (statuty 1-23).
W pierwszym omówiono organizację terytorialną (parafie, erekcja
parafii i dekanaty), w drugim natomiast, podzielonym na 5 tytułów, umieszczono normy prawne odnoszące się do instytucji Archidiecezji, wśród których wymieniono: Radę Kapłańską i Kolegium Konsultorów, Kapituły: Metropolitalną i Kolegiackie, Kurię
Metropolitalną Warszawską, Szkolnictwo katolickie i Sąd Metropolitalny Warszawski. Treść statutów jest zwięzła i merytorycznie
56
57

Tamże, s. 591-644.
Tamże, s. 461-543.
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ubogaca czytelnika konkretnymi informacjami, szczególnie o kompetencjach różnych instytucji funkcjonujących w Archidiecezji58.
Dowiadujemy się m.in., że poza wydziałami, przy Kurii istnieją:
Instytut Archidiecezjalny Środków Przekazu, Fundacja Budowy
Świątyni Opatrzności Bożej – wotum Narodu, Rada Promocyjna
Budowy Świątyni Opatrzności Bożej, Prymasowska Rada Budowy
Kościołów, Rada Zrzeszeń Katolickich, Centrum Duszpasterstwa
Archidiecezji Warszawskiej i Centrum Katechetyczne Archidiecezji Warszawskiej. Oryginalną sugestią zgromadzenia synodalnego
jest treść statutu 22 § 4 wzywająca, aby kapłani pracujący w duszpasterstwie poszerzali wiedzę zdobytą w seminarium duchownym
o sakramencie małżeństwa i o procesie o nieważność małżeństwa59.
Posługa i życie kapłanów Archidiecezji Warszawskiej (statuty
24-100) to treść części drugiej statutów. Statuty te zostały ujęte
w rozdziały zatytułowane: misja kapłana, wskazania prawno-organizacyjne w odniesieniu do: duchownych, parafii, proboszczów i wikariuszy, dekanatów, dziekanów i wicedziekanów, rektorów kościołów
i kapelanów, kapłanów rezydentów, kapłanów chorych i na emeryturze, kapłanów na misjach i przebywających poza archidiecezją.
Znajdujemy tutaj wiele interesujących przepisów zredagowanych
w duchu Soboru Watykańskiego II i dokumentów Jana Pawła II
i Stolicy Apostolskiej, odnoszących się do praw i obowiązków kapłańskich wynikających z różnych urzędów i funkcji, tożsamości
i posługi kapłańskiej oraz o stosunku kapłana do własnego biskupa60. Ciekawa jest dyspozycja statutu 91, który zachęca kapłanów
rezydentów, aby w miarę możliwości pomagali w pracy duszpasterskiej w parafii, o ile takie zajęcia nie kolidują z ich podstawową
pracą. Jednak taką pomoc winna regulować pisemna umowa z proboszczem zatwierdzona przez kurię61.
Statuty synodalne dają również możliwość przejścia proboszczom na wcześniejszą emeryturę. Prawodawca synodalny stanowi
bowiem, że każdy proboszcz po osiągnięciu 70 roku życia składa
rezygnację na ręce arcybiskupa. Może jednak złożyć wcześniejszą
58
Statuty 1-23, IV Synod Archidiecezji Warszawskiej Wiadomości Archidiecezjalne
Warszawskie 93(2003) nr 5, s. 461-466.
59
Statut 22 § 4, Tamże, s. 466.
60
Statuty 24-100, Tamże, s. 466-480.
61
Statut 91, Tamże, s. 478.
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rezygnację, zwłaszcza po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego, czyli 65 lat. Po 65 roku życia arcybiskup warszawski może
zaproponować proboszczowi lub wikariuszowi przejście do stanu
rezydenta lub emeryta. Po 70 roku życia sam proboszcz lub wikariusz musi zgłosić swoją gotowość przejścia na emeryturę. Arcybiskup może tę rezygnację przyjąć lub nie, ale po 75 roku życia duchownych obowiązuje emerytura62. Jest to tzw. norma zezwalająca,
będąca przejawem mocniejszej ochrony uprawnień, a nie nakaz – jak
zaznacza ks. prof. Remigiusz Sobański w informacji dla Katolickiej
Agencji Informacyjnej – co nie znaczy, że w wieku 65 lat ksiądz archidiecezji warszawskiej musi iść na emeryturę63.
W części trzeciej ustawodawca synodalny reguluje w sposób dość
szeroki kwestię obecności i posługi instytutów życia konsekrowanego
i stowarzyszeń życia apostolskiego w archidiecezji (statuty 101-138).
Znajdujemy tutaj przepisy ogólne, przepisy odnoszące się do instytutów zakonnych męskich i żeńskich, do instytutów świeckich oraz
rozdział na temat troski o powołania do życia konsekrowanego.
Ustawodawca zwraca tutaj szczególną uwagę na właściwe relacje
tych instytutów z archidiecezją, w której funkcjonują. Osoby zakonne wzywa się do współpracy w zadaniach duszpastersko-apostolskich; do duszpasterzy synod apeluje o udzielanie pomocy żeńskim
wspólnotom zakonnym oraz nie ingerowanie w sprawy dotyczące
zarządu domu i wewnętrznej karności zakonnej sióstr lub braci.
Szerokie potraktowanie problematyki instytutów życia konsekrowanego przez synod warszawski zasługuje na duże uznanie, nie zawsze
bowiem ta doniosła dziedzina życia kościelnego znajduje właściwy
swój wymiar w uchwałach synodów64.
Czwarta część zatytułowana Katechizacja i szkolnictwo katolickie
(statuty 139-187) obejmuje cztery podstawowe zagadnienia: ogólne zasady katechizacji i wychowania; formację katechetyczną; zadania, zasięg i organizację katechetyczną; szkolnictwo katolickie;
katechizację dorosłych. Synod stwierdza, że na terenie Archidiecezji
za sprawy katechizacji i wychowania katolickiego odpowiada Arcybiskup. Wykonuje on swoje zadanie w dużej mierze przy pomocy kaStatuty 93-94, Tamże, s. 479.
Zob. kan. 538 § 3 KPK, a także stronę internetową: http://ekai.pl/wydarzenia/raport/x16942/proboszcz-na-emeryturze/
64
Statuty 101-138, Tamże, s. 480-487.
62
63
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techetów i nauczycieli, a także szkół katolickich oraz innych w tym
celu powołanych instytucji, których pracę koordynuje i wspiera Wydział Nauki Katolickiej, współpracujący z Wydziałem Katechetycznym
Konferencji Episkopatu Polski65. Arcybiskup ustanawia wizytatorów
archidiecezjalnych i dekanalnych, którzy mają obowiązek odbywać
systematyczne wizytacje katechetyczne. Wizytacje te mogą przeprowadzać również wizytatorzy szkolni, dyrekcja szkoły, a w aspekcie merytorycznym także proboszczowie. Synod uświadamia rodzicom ich pierwszorzędne obowiązki wychowawcze i katechetyczne
względem dzieci, wzywa proboszczów i nauczycieli religii do odpowiedzialnego pełnienia swego urzędu. Na proboszczów nakłada obowiązek otoczenia katechetów opieką, ukazywania potrzeby
i znaczenia ich pracy, odpowiedzialności za realizację programu
i właściwy wymiar godzin w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych na swoim terenie. W zakresie organizacji katechizacji
zwraca się następnie uwagę na właściwe zatrudnienie katechetów,
rolę misji do nauczania, stawia się konkretne wymagania wszystkim
katechetom, zachęca do rozwijania różnych form katechezy (dzieci,
młodzieży, grup specjalnych, niepełnosprawnych, dorosłych), zwraca się uwagę na znaczenie stałej formacji katechetów i pogłębiania
swojej wiedzy katechetycznej. W statutach uderza troska prawodawcy synodalnego o owocność i skuteczność akcji katechizacyjnej. Wczytując się w treść poszczególnych statutów synodalnych
dostrzega się ogromną troskę prawodawcy o to, by słowo Boże głoszone w formie katechezy mogło systematycznie docierać do szerokiego kręgu odbiorców. Uderza przy tym oryginalność duszpasterska wielu dyspozycji, które zdają się dobrze odpowiadać wymogom
współczesności. Zwraca się w nich uwagę zarówno na sprawy najwyższej wagi, jak i na kwestie natury formalnej66.
Przepowiadanie słowa Bożego (statuty 188-203) to treść części
piątej statutów synodalnych. W 16 statutach prawodawca w sposób
bardzo zwięzły przedstawił zasady ogólne przepowiadania, zwracając uwagę na źródła przepowiadania, uprawnionych do przepowiadania, staranność w sprawowaniu posługi przepowiadania
i stosowanie się do wskazań Konferencji Episkopatu Polskiego
i arcybiskupa. Wśród rodzajów przepowiadania ustawodawca sy65
66

Statut 139, Tamże, s. 488.
Statuty 139-187, Tamże, s. 487-494.
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nodalny eksponuje homilię jako formę podstawową stanowiącą integralną część liturgii Mszy świętej. Zaleca głoszenie homilii przy
sprawowaniu sakramentów świętych i sakramentaliów. Na zauważenie zasługuje statut uświadamiający duszpasterzom rolę homilii
głoszonej podczas obrzędów pogrzebowych. Synod zaleca głoszenie
homilii, które budziłyby wiarę i nadzieję, niosły pociechę, poruszały
sumienie i skłaniały do refleksji eschatologicznych67. Innymi rodzajami przepowiadania, na które zwraca uwagę prawodawca synodalny są misje i rekolekcje parafialne. Zwracając się do głoszących
słowo Boże, synod przypomina, że ich przepowiadanie powinno
być dostosowane do danego środowiska, co wymaga od kaznodziei
znajomości warunków życia i problemów nurtujących słuchaczy.
Interesujący jest statut 203, w którym prawodawca synodalny, mając świadomość, iż znaczna część członków Kościoła warszawskiego nie żyje zgodnie z zasadami wiary Kościoła katolickiego, mówi
o nowej ewangelizacji. Synod wzywa swoich wiernych do aktywnego podjęcia dzieła nowej ewangelizacji i przypomina obowiązki
każdego wiernego, a mianowicie: słowem i przykładem życia dawać świadectwo o Chrystusie, przede wszystkim w swojej rodzinie
i w środowisku przebywania; rozwijanie wiedzy religijnej i troszczenie się o świętość własnego życia; pogłębianie znajomości nowych
zjawisk w obecnym świecie, tzn. przemian w świadomości człowieka
i kulturowych uwarunkowaniach życia ludzkiego w zmieniających
się ustrojach68.
Bardzo obszerna część szósta synodu traktuje o Kulcie Bożym
(statuty 204-374). W dziesięciu rozdziałach ustawodawca synodalny
w zwięzłych i czytelnych dyspozycjach reguluje posługę uświęcania.
Znajdujemy w poszczególnych rozdziałach najpierw zasady ogólne, a następnie dyspozycje odnoszące się do: służby liturgicznej,
kościoła i jego wyposażenia, sakramentów świętych, sakramentaliów, roku liturgicznego, liturgii godzin i nabożeństw oraz miejsc
świętych. W zasadach ogólnych, powołując się na nauczanie Soboru Watykańskiego II, normy kodeksowe i przepisy liturgiczne,
podano ogólne normy odnoszące się do zadania uświęcania jakie
wypełnia Kościół, które stanowią wprowadzenie w regulowaną tematykę. Cenny jest rozdział drugi i trzeci przypominający o roli
67
68

Statut 196, Tamże, s. 495.
Statuty 188-203, Tamże, s. 494-497.
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i znaczeniu służby liturgicznej, jak i wyposażeniu każdej świątyni
katolickiej. Dziedzina sakramentów oraz sakramentaliów posiada
redakcję odpowiadającą zarówno powszechnym normom prawnym
i liturgicznym, jak i tradycji archidiecezjalnej. Znajdujemy tutaj
ciekawą dyspozycję odnoszącą się do chrztu dzieci ze związków
niesakramentalnych. Otóż statut 246 stwierdza, że dzieci z takich
związków chrzci się w parafii miejsca zamieszkania matki, a przed
chrztem należy przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz kandydatami na chrzestnych, celem stwierdzenia, czy dziecko będzie wychowywane w wierze katolickiej. Gdy istnieje uzasadniona nadzieja
takiego wychowania, proboszcz wyraża zgodę na chrzest, przyjmując od rodziców i chrzestnych rękojmię na piśmie. W wypadku
rodziców lekceważących własny udział w sakramentach świętych,
chrzest – według dyspozycji synodu – należy odłożyć69. Uwagę przyciągają również statuty poświęcone sakramentowi pokuty i pojednania, Eucharystii, a także małżeństwu, gdzie szczególną uwagę
zwrócono na przygotowanie do zawarcia małżeństwa (rekolekcje
narzeczonych, dni skupienia, “godziny modlitw”). Zwraca także
uwagę dyspozycja synodalna odnośnie odmówienia lub ograniczenia pogrzebu chrześcijańskiego. Rozdział o roku liturgicznym,
przywołując przepisy kodeksowe, zawiera z kolei normy wzywające
do świętowania niedzieli i dni świątecznych, przygotowywania liturgii niedzielnej, urządzania nabożeństw okresowych. Natomiast rozdział traktujący o miejscach świętych zwraca uwagę na sanktuaria,
kościoły i kaplice, ich rolę i znaczenia dla kultu, wystrój, przypomina o obowiązkach zarządców cmentarzy. W trosce o piękno świątyń
synod apeluje o właściwe ich utrzymanie i odpowiednie, zgodnie
z wymogami liturgii i sztuki sakralnej, wyposażenie70.
Posłannictwu charytatywnemu synod poświęcił część siódmą
swoich statutów zatytułowaną działalność charytatywna (statuty
375-400). Ta część statutów stanowi zespół zwartych dyspozycji regulujących wymieniony sektor duszpasterstwa. Czyni to w trzech
rozdziałach: realizacja zadań charytatywnych; organizowanie pomocy potrzebującym w parafii; chorzy, sędziwi i niepełnosprawni
we wspólnocie kościelnej. Synod zwraca tutaj uwagę na potrzebę
wychowania wiernych do współczucia, do udzielania potrzebują69
70

Statut 246, Tamże, s. 503.
Statuty 204-374, Tamże, s. 497-521.
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cym wielorakiej pomocy, mobilizuje duszpasterzy, rodziny i przede
wszystkim wspólnoty parafialne do akcji charytatywnych, sankcjonuje struktury archidiecezjalne w zakresie działalności dobroczynnej (Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Caritas parafii), zachęca
parafie do nawiązywania kontaktów z instytucjami państwowymi
i samorządowymi, wskazuje na szczególne akcje charytatywne w parafiach. Uderzają pozytywnie dyspozycje odnoszące się do działalności Caritas w parafiach i organizowania pomocy potrzebującym
w parafiach. Synod uświadamia również duszpasterzom o ich powinności wobec chorych i niepełnosprawnych. Próbuje pogłębić
w tym względzie wrażliwość duszpasterzy i wiernych świeckich, jak
też przyczynić się do uaktywnienia tej dziedziny duszpasterstwa71.
Szczególne zadania w duszpasterstwie to tytuł części ósmej uchwał
synodalnych (statuty 401-452). Synod omawia w niej specjalne zadania duszpasterskie, jakie winni uwzględniać duszpasterze archidiecezji. Ustawodawca synodalny bardzo szczegółowo i wnikliwie
przytacza dyspozycje dotyczące duszpasterstwa niepełnosprawnych
(niesłyszących, niewidomych, upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych ruchowo) oraz omawia inne formy duszpasterstwa
(uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, więźniów, żyjących
w związkach niesakramentalnych, cudzoziemców, duszpasterstwo
pielgrzymkowe i wakacyjne). Na uwagę zasługują ważne i aktualne
dyspozycje odnoszące się do duszpasterstwa osób żyjących w związkach niesakramentalnych przytoczone za adhortacją apostolską
Jana Pawła II Familiaris consortio, a szczególnie dyspozycja statutu 447 stwierdzająca, iż osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, pragnąc pełnić funkcje katechety, nauczyciela i wykładowcy szkół i uczelni katolickich muszą uzyskać specjalne zezwolenie
arcybiskupa72.
Część dziewiąta statutów synodalnych zawiera dyspozycje odnoszące się do ekumenizmu. Tak zatytułowana część w osiemnastu
statutach omawia kwestie związane z duszpasterstwem ekumenicznym w archidiecezji, a więc płaszczyzny i formy współpracy między Kościołami oraz dialog ekumeniczny. W oparciu o dokumenty
soborowe, normy kodeksowe i dokumenty kościelne i międzykościelne prawodawca synodalny wzywa i zobowiązuje duszpasterzy
71
72

Statuty 375-400, Tamże, s. 521-525.
Statuty 401-453, Tamże, s. 526-533.
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do współpracy ekumenicznej. W celu sprawnego funkcjonowania
i podejmowania konkretnych działań w zakresie ekumenizmu arcybiskup warszawski mianuje – stwierdza synod – swojego delegata
odpowiedzialnego za sprawy ekumeniczne oraz powołuje Ośrodek
do Spraw Jedności Chrześcijan, któremu określa konkretne zadania73. Synod zatroszczył się o ekumeniczny wymiar formacji religijnej i teologicznej alumnów oraz poleca duchowieństwu zapoznawanie się z ważniejszymi dokumentami kościelnymi dotyczącymi życia
ekumenicznego, zachęca do nawiązywania kontaktów i współpracy
Kościołów w dziedzinie ewangelizacji74.
Dyspozycje dotyczące dóbr doczesnych Kościoła synod zamieścił
w części dziesiątej zbioru synodalnego, która reguluje następujące
dziedziny: nabywanie dóbr; dzierżawę, najem nieruchomości i podejmowanie działalności gospodarczej; alienację mienia kościelnego; zarząd mieniem kościelnym, pracownicy świeccy. Są to bardzo
ważne dyspozycje dla duszpasterzy parafialnych, sformułowane
w duchu przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego. Znajdujemy tutaj wiele oryginalnych rozwiązań, mających na celu właściwe, zgodne z przepisami prawa polskiego i kanonicznego administrowanie
dobrami kościelnymi75. Synod przybliża i ukazuje wiele nowych
możliwości jakie daje prawo polskie w administrowaniu tymi dobrami, zachęcając duszpasterzy do korzystania z nich.
Ostatnia – jedenasta – część statutów synodalnych została poświęcona środkom społecznego przekazu. Znalazło się tutaj 12 statutów,
w których akcentuje się potrzebę troski o istniejące w Archidiecezji środki przekazu i inicjowanie nowych, przydatnych do głoszenia
Ewangelii. Ustawodawca synodalny podkreśla, iż w kontekście podejmowanego dziś dzieła nowej ewangelizacji, szczególnie istotna
staje się świadomość, że najważniejszą funkcją katolickich środków
przekazu jest funkcja ewangelizacyjna, przed informacyjną, wychowawczą i rozrywkową. Doniosłą rolę w dziedzinie troski o media
pełni Instytut Archidiecezjalny Środków Przekazu podlegający bezpośrednio arcybiskupowi warszawskiemu. Pozostaje on w ścisłej
współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa i Wydziałem Nauki Katolickiej Kurii. Do jego zadań – jak stwierdza synod – należy zbieStatut 455, Tamże, s. 534.
Statuty 454-471, Tamże, s. 537.
75
Statuty 472-495, Tamże, s. 537-541.
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ranie informacji, zwłaszcza z terenu archidiecezji, przekazywanie
wiadomości i stosownych materiałów do Radia “Józef” lub innych
ośrodków religijnego i kulturalnego życia Kościoła oraz archiwizowanie obecnego w mediach życia religijnego archidiecezji. Instytut koordynuje działania poszczególnych mediów kościelnych oraz
kontakty z innymi mediami, a także podejmuje działania zlecone
przez Arcybiskupa. Synod podaje zasady wykorzystywania i odbioru środków społecznego przekazu w Kościele warszawskim. Stwierdza, że arcybiskupowi podlegają katolickie: radio, stacje telewizyjne, wydawnictwa, drukarnie, firmy producenckie, sieci internetowe
itp. Mające siedzibę w archidiecezji lub realizujące swe programy
na jej terenie76.
Należy zauważyć, iż sformułowania poszczególnych statutów pozostają bliskie życiu, a statuty zawarte w poszczególnych rozdziałach, podrozdziałach i punktach stanowią w miarę zwięzłe dyspozycje regulujące poszczególne zagadnienia i kwestie. Sprawia to,
iż uchwały synodalne stanowią materiał bardzo przydatny dla życia kościelno-administracyjnego i duszpasterskiego w archidiecezji
warszawskiej. Jednocześnie posługiwanie się przez synod sformułowaniami jurydycznymi, a więc normatywnymi, stanowi jego ważny
walor i powoduje, że uchwały synodalne stały się kodyfikacją prawa
archidiecezjalnego, jakże niezbędną do właściwego funkcjonowania duszpasterstwa.
4. Regulacje synodalne w aneksach i dodatku
W dziale drugim zbioru synodalnego ustawodawca synodalny
umieścił czternaście aneksów: 1. Regulamin Kurii Metropolitalnej
Warszawskiej; 2. Instrukcja dla Sądu Delegowanego; 3. Utrzymanie
kapłanów; 4. O testamentach; 5. Protokół zdawczo-odbiorczy przekazaniu parafii; 6. Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej; 7. Statut Parafialnej Rady Ekonomicznej; 8. Instrukcja o prowadzeniu
kancelarii i archiwum parafialnego; 9. Przepisy prawne dotyczące katechizacji; 10. Statut Księdza Prefekta – rezydenta w parafii;
11. Wzór formularza rękojmi przyjmowanych od rodziców i chrzestnych, w przypadku chrztu dzieci ze związków niesakramentalnych;
12. Nowy protokół kanonicznego badania narzeczonych; 13 Statut
Caritas Archidiecezji Warszawskiej; 14. Statut Stowarzyszenia Mi76

Statuty 493-507, Tamże, s. 540-543.
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łosierdzia św. Wincentego a Paulo77. Jak można zauważyć są to regulaminy, instrukcje, statuty, przepisy prawa polskiego dotyczące
katechizacji oraz wzory pism i formularzy. Aneksy te stanowią integralną część uchwał synodalnych i należy je uznać za pożyteczną
formę aktywności zgromadzenia synodalnego, jak też porządkującą
wiele sfer życia kościelnego, administracyjnego i duszpasterskiego
w archidiecezji. Jedne z aneksów, na co wskazują powyżej przytoczone tytuły, są aktami normatywnymi (instrukcje, regulaminy, statuty), inne są dyrektywami, jeszcze zaś inne mają charakter czysto
informacyjny (wzory pism i dokumentów). Warto dodać, że do wielu wzorów pism i dokumentów dołączono stosowny komentarz
i wyjaśnienia, co pozwala lepiej zrozumieć poszczególne elementy
danego pisma – dokumentu.
Na zauważenie zasługuje instrukcja prowadzenia kancelarii i archiwum parafialnego78 oraz przepisy prawne dotyczące prowadzenia
katechizacji79. Instrukcja przypomina obowiązki każdego proboszcza w zakresie prowadzenia ksiąg parafialnych. Wymienia i wskazuje jakie księgi każda parafia ma obowiązek prowadzić i w jaki sposób winny być one prowadzone. Nakazuje spisywanie aktów chrztu,
małżeństw i zgonu w dwóch egzemplarzach, w celu przekazywania
drugiego egzemplarza do kurii archidiecezji warszawskiej80. Z kolei
przepisy prawne dotyczące katechizacji szczegółowo określają prawa
o obowiązki rodziców w wychowaniu religijnym dzieci, jak też całą
organizację katechizacji w szkole, kompetencje zawodowe, prawa i obowiązki nauczycieli religii oraz uprawnienie do nauczania
religii81.
Do zbioru uchwał synodalnych i aneksów ustawodawca synodalny zamieścił jeszcze dodatek, w którym – jak wspomniano – znalazły
się statuty Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej, statuty kapituł: metropolitalnej i kolegiackiej w Wilanowie, regulamin Rady
Duszpasterskiej, regulamin dla organistów, wzory umów, praktyczny wykaz przypadków, w których wymagana jest dyspensa lub

Aneksy, Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 93(2003) nr 5, s. 544-590.
Instrukcja prowadzenia kancelarii i archiwum parafialnego, Tamże, s. 556-561.
79
Tamże, s. 562-574.
80
Tamże, s. 558.
81
Tamże, s. 573.
77
78
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zezwolenie na zawarcie małżeństwa82. Interesujący jest regulamin
dla organistów archidiecezji warszawskiej regulujący w sposób bardzo czytelny kwestie wymogów stawianym kandydatom na organistów, ich zatrudnienia organistów, warunków i zasad odnoszących
się do ich pracy. Według regulaminu, stanowisko organisty można
powierzyć osobie z należnym wykształceniem oraz kierującej się
w życiu wartościami chrześcijańskimi. Podzielono jednocześnie stanowisko organisty na trzy kategorie: w kościołach takich jak katedra, archikatedry i kościoły w parafiach liczących powyżej dziesięciu tysięcy wiernych; w kościołach, gdzie parafia liczy ponad cztery
tysiące wiernych oraz w innych kościołach i ośrodkach duszpasterskich. Aby należeć do pierwszej kategorii organisty, należy legitymować się wykształceniem wyższym muzycznym w klasie organów.
Wykształcenie średnie muzyczne w klasie organów lub dyplom drugiego stopnia albo świadectwo ukończenia studium muzycznego-liturgicznego potrzebne jest do objęcia stanowiska drugiej kategorii.
Natomiast stanowisko trzeciej kategorii wymaga od ubiegających
się o nie dyplomu instytutu szkolenia organistów archidiecezji warszawskiej. Inni kandydaci na organistów winni zdać egzamin przed
komisją muzyki kościelnej archidiecezji warszawskiej83.
Wspomniany dodatek zawiera akty pozasynodalne, zatwierdzone przez arcybiskupa warszawskiego, których synod nie uchwalił,
ale mają one charakter bardzo praktycznego przewodnika i stanowią “dopełnienie” partykularnego prawa Kościoła warszawskiego,
które oparte zostało na normach Kodeksu Prawa Kanonicznego,
jak też innych aktach normatywnych Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Tym samym w jednym zbiorze zostało
zawarte całe aktualnie obowiązujące prawo partykularne archidiecezji warszawskiej.
*****
Można powiedzieć, iż czwarty synod archidiecezji warszawskiej
swoimi bogatymi i ciekawymi uchwałami wpisuje się w najnowsze dzieje zgromadzeń synodalnych w Polsce wnosząc tutaj znaczący dorobek myśli duszpasterskiej i prawniczej. Tym samym życzenie, które wyraził ostatni Sobór w dekrecie Christus Dominus,
82
83

Dodatek, Tamże, s. 597-631.
Dodatek, Tamże, s. 623-624.
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by synody odżyły na nowo z mocą budzącą wiarę i podtrzymującą
dyscyplinę w Kościele84, znalazło swoje odzwierciedlenie w prezentowanym synodzie. W ten sposób, za przyczyną ustawodawcy
synodalnego, pomnożyło się z pewnością dobro, jakie przynosi
ze sobą każde zgromadzenie synodalne zmierzające – z natury rzeczy – do odnowy życia religijnego i duszpasterskiego danego Kościoła partykularnego.
Na uchwały synodu trzeba patrzeć w kontekście współczesności
oraz w perspektywie przyszłości. Podejmując bowiem ważne i aktualne sprawy Kościoła warszawskiego w perspektywie wymagań
prawa kanonicznego, oczekiwań i wyzwań duszpasterskich archidiecezji, stanowią pewien punkt wyjścia dla przyszłej debaty nad
odnową życia religijno-moralnego, w myśl znanej zasady Ecclesia
semper reformanda. Można tak powiedzieć, gdyż uchwały te znamionuje mocne osadzenie w nauce Soboru Watykańskiego II, Kodeksie Prawa Kanonicznego, dokumentach Stolicy Apostolskiej
i Jana Pawła II oraz uchwałach II Polskiego Synodu Plenarnego
oraz instrukcjach Konferencji Episkopatu Polski. Jednocześnie nawiązują do tradycji archidiecezji warszawskiej i pozostają w pełni
otwarte na “jutro” zadań kościelnych, ewangelizacyjnych i duszpasterskich. Nadto podejmują, porządkują i regulują wiele trudnych
spraw duszpasterskich, związanych m.in. z sytuacją prawną osób
żyjących w związkach niesakramentalnych, z udzielaniem chrztu,
odmową pogrzebu kościelnego, jak też służą pomocą duszpasterzom w sprawach kościelno-administracyjnych, organizacyjnych
i w zarządzaniu i administrowaniu dobrami kościelnymi.
Ustawodawca synodalny zatem poprzez swoje uchwały synodalne przyczynił się do odnowy, ożywienia i uaktywnienia struktur kościelnych archidiecezji. Uporządkował ich działanie, aby
przede wszystkim służyły przeróżnym zadaniom duszpasterskim
i kościelno-administracyjnym. W ten sposób działalność struktur
administracyjnych została zracjonalizowana, a jednocześnie zostały
wprzęgnięte w służbę duszpasterstwu.
Lektura uchwał synodalnych nie nastręcza żadnych trudności i nie przytłacza ogromem trudnego tekstu. Synod warszawski
przemawia do odbiorcy konkretem treści podanej w sposób jasny, precyzyjny, konkretny, w dobrej – na ogół – szacie słownej.
84

Por. DB, nr 36.
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Teksty synodalne znamionuje zwięzłość, dojrzałość, dyscyplina
słowa w formułowaniu zapisów, troska o nadanie im charakteru
jurydycznego, a zarazem duszpasterskiego. To sprawia, że uchwały synodalne (statuty, aneksy i dodatki) stały się sensu stricto kodyfikacją prawa archidiecezjalnego, tak niezbędną dla właściwego
funkcjonowania duszpasterstwa i rozwoju życia religijnego wiernych duchownych i świeckich archidiecezji warszawskiej. Można
powiedzieć, iż ostatni synod archidiecezji warszawskiej otworzył
pole do działań duszpasterskich i wskazał na nowe metody pracy,
nie tylko w duszpasterstwie, ale i również kompleksowo wychodzące naprzeciw skonkretyzowanym potrzebom Kościoła partykularnego. Stał się stymulatorem i promotorem nowych inicjatyw oraz
dzieł pastoralnych w środowisku kościelnym archidiecezji i na polu
społeczno – kulturowym.
The 4th Synod of the Warsaw Archdiocese
The 4th Synod of the Warsaw Archdioceses was debating during the five-year
period, between 19th March 1998 and 19th March 2003 when the Warsaw Church
had been run by the primate of Poland, cardinal Joseph Glemp. He proposed,
summoned and carried out the synod and promulgated its resolutions. The
initiative of summoning the synod was connected with the need for overall
renewal of the religious and moral life of the Warsaw archdiocese. The synod’s
deliberations and its resolutions were to cause the betterment of the organization
and functioning of administrative and pastoral apparatus in the archdiocese,
to normalize the many issues concerning the church and religious life, as well
as to improve the laity and clergy’s religious, social and moral level. To achieve,
a wide representation of clergy, catholic laity and monks were engaged.
The synodical resolutions with its jurisdictional and pastoral nature are
signified by strong setting in the teachings of the Second Vatican Council,
the Canon Law, the documents of the Holy See and John Paul II, as well as
by the resolutions of the Second Polish Plenary Second and the instructions of
the Conference of the Polish Episcopate. At the same time they refer to the
tradition of the Warsaw archdiocese and remain fully opened for the “tomorrow”
of the Church, evangelizing and pastoral objective. Furthermore they undertake,
organize and regulate many difficult pastoral issues. Thus the synodical legislator
contributed to the renewal, revival and activation of the church and administrative
structures of the archdioceses, so they could serve to various pastoral, church and
administrative assignments.
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Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

PRAWNO-DUSZPASTERSKIE DYSPOZYCJE
INSTRUKCJI ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI
Treść: Wprowadzenie. – 1. Diakonia laikatu wobec imigrantów. – 2. Kapelani/
misjonarze imigrantów. – 3. Krajowy koordynator kapelanów/misjonarzy
imigrantów. – 4. Struktury duszpasterstwa imigracyjnego. – 5. Odpowiedzialność
biskupa Kościoła a quo i biskupa Kościoła ad quem migranta. – 6. Rola
Konferencji Episkopatów w służbie integracji kościelnej migrantów. – 7. Zadania
Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących wg instrukcji
Erga migrantem. – Zakończenie.

Wprowadzenie
Instrukcja Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących Erga migrantes caritas Christi z 3 maja 2004 roku1 otwiera nowy rozdział w historii ogólnokościelnych dyspozycji i uregulowań, dotyczących zaangażowania się Kościoła na rzecz migrujących.
Została ona wydana z okazji 50 rocznicy opublikowania przez Piu1
Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, Instrukcja Erga migrantes caritas Christi (dalej EMCC), Città del Vaticano 2004.
Pod względem formalnym dokument Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów
i Podróżujących, wydany jako instrukcja wzbudza wiele kontrowersji. Przede wszystkim powstaje pytanie, czy w myśl kan. 34 KPK z 1983 roku i art. 149 konstytucji apostolskiej Jana Pawła II Pastor Bonus z 1988 roku Papieska Rada ds. Duszpasterstwa
Migrantów i Podróżujących może wydać dokument o randze instrukcji? oraz: dlaczego
Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących wydaje dokument dotyczący wiernych również Kościołów Wschodnich, podczas gdy wszystkie sprawy dotyczące Kościołów Wschodnich w myśl art. 56 i 59 konstytucji Jana Pawła II Pastor Bonus
zastrzeżone są Kongregacji dla Kościołów Wschodnich?; zob. V. de Paolis, Il Codice
di Diritto Canonico e l’Istruzione “Erga migrantes caritas Christi”, w: Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, La sollecitudine della
Chiesa verso i migranti, Città del Vaticano 2005, s. 68 – 86.
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sa XII konstytucji apostolskiej Exsul Familia2, zwanej magna carta
troski Kościoła o dobro duchowe „ludzi w drodze”3 z zamiarem
podjęcia na nowo wysiłku dostosowania duszpasterstwa na rzecz
migrantów do wyzwań jakie niesie ze sobą współczesny fenomen
ruchliwości człowieka4. W Erga migrantes wykorzystano wskazania
motu proprio Pawła VI Pastoralis migratorum cura z 1969 roku5
oraz z unormowania instrukcji Kongregacji Biskupów De pastorali
migratorum cura również z 1969 roku6, które w oparciu o nauczanie
Vaticanum II, regulowały dotychczasowe duszpasterskie zaangażowanie Kościoła na rzecz migrantów7.
Regulacje z 1969 roku, wzbogacone dyspozycjami Kodeksu Jana
Pawła II z 1983 roku i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich
z 1990 roku, zaowocowały w Erga migrantes nową dynamiką ewangelizacyjną i misyjną. Wskazania teologiczno-pastoralne8 w zamiarze
Papieskiej Rady zostały w EMCC integralnie złączone z unormowaniami prawno-pastoralnymi9. Całość zaś wyrasta z soborowego
nauczania, że „szczególną troską należy otoczyć wiernych, którzy
z powodu sytuacji życiowej nie mogą w sposób zadawalający korzystać z ogólnej, zwykłej opieki duszpasterskiej proboszczów albo zupełnie są jej pozbawieni, jak np. liczni emigranci, wygnańcy i ucie2
Pius XII, Konstytucja apostolska Exsul Familia (dalej EF), AAS 44(1952), s. 649
– 704.
3
EMCC nr 20.
4
S. Hamao, Presentazione, w: EMCC s. 3.
5
Paweł VI, Motu proprio Pastoralis migratorum cura, AAS 61 (1969), s. 600 – 603.
6
Kongregacja Biskupów, Instrukcja De pastorali migratorum cura (dalej
DPMC) AAS 61 (1960), s. 614 – 643.
7
Por. EMCC nr 21 – 22.
8
Por. W. Necel, Troska Kościoła o migrujących wg instrukcji Papieskiej Rady ds.
Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych „Erga migrantes caritas Christi”, Collectanea
Theologica, 75(2005) nr 2, s. 201; J. Szymański, Instrukcja „Erga migrantes caritas
Christi” wyrazem troski Kościoła o migrujących, Studia Towarzystwa Chrystusowego,
7(2006) z. 7, s. 90-91.
9
EMCC, s. 67 – 78; por. S. Hamao, dz. cyt., s. 5: „Un aggiornato e puntuale Ordinamento giuridico – pastorale conclude l’Istruzione, richiamando, con appropriato
linguaggio, compiti, incombenze e ruoli degli Operatori pastorali e dei vari Organismi
ecclesiali preposti alla pastorale migratoria”. W polskiej wersji opracowanej i wydanej
przez Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej w 2007 roku pominięto
ostatnią część instrukcji zatytułowaną w wersji oryginalnej: Ordinamento giuridico-pastorale. Cały tekst instrukcja Erga migrantes caritas Christi wydany jest w języku polskim
w 2008 roku w Lublinie przez wydawnictwo Polihymnia.
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kinierzy, podróżujący statkami i samolotami, koczownicy oraz inni
będący w podobnej sytuacji”10.
Omawiana Instrukcja zaproponowaną regulację apostolatu
na rzecz emigrantów wyprowadza z określenia tej formy działalności Kościoła jako apostolatu w służbie kościelnej integracji migranta (nr. 77 i 90). Wobec wielości problemów jakie niesie ze sobą
duszpasterstwo specjalistyczne na rzecz migrantów, Papieska Rada
przypomina trzy najważniejsze zasady, jakimi winni kierować się
wszyscy odpowiedzialni za tę formę działalności Kościoła. Najważniejsza jest świadomość, że duszpasterstwo emigracyjne nie będzie
skuteczne bez należytej troski o wartości etniczne, kulturowe i językowe imigranta. Brak tychże wartości w wysiłkach podejmowanych dla jego dobra duchowego może powodować zamknięcie się
na Ewangelię, odejście od Kościoła, a nawet porzucenie wiary. Owo
dziedzictwo winno pomóc migrantowi wejść w sposób dialogiczny
(in dialogo) w przyjmujący go Kościół lokalny oraz w kulturę miejscowego środowiska, tak by ostatecznie pomóc mu otworzyć się
na społeczne i religijne uwarunkowania nowego miejsca zamieszkania (nr 78). Odpowiedzialni za duszpasterstwo imigrantów winni
w duchu solidarności i przyjęcia (accoglienzza e solidarietà) pomóc
im (nr 39) wejść na drogę integracji kościelnej i ustrzec przed kulturowym gettem lub fałszywą asymilacją miejscowej kultury (nr 41).
Część prawno-pastoralna Instrukcji rozpisana jest w 6 rozdziałach i zawiera 22 artykuły podzielone na paragrafy. Całość poprzedzono wstępem, który interpretuje przywołane już soborowe
wskazanie z dekretu Chrystus Dominus, poprzez paralelnie brzmiące dyspozycje Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła łacińskiego
i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, że „wierni mają prawo otrzymywać pomoce od swoich pasterzy z duchowych dóbr Kościoła, zwłaszcza zaś słowa Bożego i sakramentów”11 (art. 1, par. 1).
Już przez samo zamieszkanie stałe lub tymczasowe imigranci zostają na mocy prawa włączeni w nową terytorialną wspólnotę parafialną i Kościół lokalny12 zyskując tym samym „własnego proboszcza”
Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus, nr 18.
Por. KPK kan. 213, Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich – 1990 (dalej KKKW),
kan. 16; por. A. Orczykowski, Problemy migracji w Kodeksie Jana Pawła II, Prawo
Kanoniczne, 39(1996), nr 1 – 2, s. 157 – 172; Tenże, Problemy migracji w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich, Prawo Kanoniczne, 50(2007) nr 1 – 2, s. 143 – 166.
12
KPK kan. 100-107; KKKW kan. 911-917.
10
11
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i „własnego ordynariusza”13. Stąd obowiązek otoczenia ich taką
samą opieką duszpasterską jak pozostałych członków wspólnoty parafialnej i Kościoła lokalnego (art. 1, par. 2 – 3) spoczywa
na właściwych proboszczach14 i biskupach diecezjalnych15 współpracujących z Kościołem lokalnym pochodzenia imigrantów.
Erga migrantes precyzyjnie wskazuje osoby odpowiedzialne
w Kościele za duszpasterstwo na rzecz migrujących i wytycza zakresy ich odpowiedzialności. Instrukcja, w innej kolejności niż
DPMC, podkreśla najpierw rolę laikatu, następnie zwraca uwagę
na zadania duszpasterza/misjonarza migrantów i rolę osób konsekrowanych przez profesję rad ewangelicznych w tej specjalistycznej
działalności Kościoła, by wreszcie wskazać na pierwszorzędną rolę
biskupa Kościoła lokalnego przyjmującego imigrantów (ad quem).
W duszpasterstwo na rzecz migrantów winien być również zaangażowany biskup Kościoła ich pochodzenia (a quo) oraz odpowiednio
Konferencje Episkopatów zainteresowanych krajów. W ogólnokościelnej trosce o migrujących, nadrzędną koordynującą rolę pełni
Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących16.
1. Diakonia laikatu wobec imigrantów
Erga migrantes akcentuje, że duszpasterstwo na rzecz imigrantów winno rozpocząć się godnym ich przyjęciem i solidarnością
z nimi. Na tym etapie szczególna rola przypada wiernym świeckim. W tym celu konieczna wydaje się specjalistyczna formacja
przygotowująca laikat do świadczenia wielorakiej i wieloaspektowej pomocy rozumianej przede wszystkim jako specyficzne świadectwo życia chrześcijańskiego (nr 88)17. Diakonia laikatu wobec
imigrantów tak w parafii ich przyjmującej, jak i w Kościele lokalnym ad quem jest istotnym ogniwem w tworzeniu ewangelicznej
„kultury przyjmowania” obcych akceptującej otwartość na „inność”
przybyłych18 (nr 39). Wierni świeccy winni odnosić się do imigrantów z troską o zachowanie ich podstawowych praw, w tym prawa
KPK kan. 107 par. 1; KKKW kan. 916 par. 1.
KPK kan. 529 par. 1
15
Tamże, kan. 383 par. 1.
16
Por. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Pastor Bonus (dalej PB), art. 149 – 150.
17
Por. Tenże, Adhortacja Pastores gregis (dalej PG), nr 51.
18
Tenże, Adhortacja Ecclesia in Europa (dalej EinE), nr 101 i 103.
13
14
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do pracy i sprawiedliwego wynagrodzenia (nr 6)19 oraz być gotowymi nieść im pomoc tak w zakresie załatwiania spraw związanych
z pierwszym okresem osiedlenia (nr 42), jak i później napotykanych
problemów (nr 86). Diakonia świeckich spełnia się między innymi
poprzez: odwiedziny chorych imigrantów; pomoc starszym i nie radzącym sobie w nowych warunkach zamieszkania; animowanie kręgów rodzin imigracyjnych oraz udzielanie pomocy w procesie łączenia małżeństw i rodzin rozdzielonych migracją. Przygotowani
przedstawiciele laikatu mogą podejmować prace w ośrodkach poradnictwa rodzinnego i małżeńskiego, kreować i ożywiać kontakty
między młodzieżą imigracyjną a miejscową oraz animować relacje
imigrantów z miejscową wspólnotą parafialną (nr 86). Pomocne
w wypełnianiu zadań wiernych świeckich wobec przybyszów mogą
być stowarzyszenia świeckich i katolickie ruchy odnowy, grupy
modlitewne i parafialne grupy charytatywne (por. nr 86).
Według EMCC laikat może wspierać biskupa Kościoła lokalnego, proboszcza terytorialnej parafii i kapelana/misjonarza migrantów w duszpasterskiej posłudze na rzecz przybyłych wypełniając
posługę katechety grup imigracyjnych oraz animatora grup parafialnych tworzonych przez przybyłych. Tam, gdzie brak jest duszpasterzy specjalistycznych, świeccy mogą głosić imigrantom słowo
Boże (nr 45)20 oraz zgodnie z prawem sprawować określone posługi
liturgiczne (nr 45)21.
Instrukcja Papieskiej Rady z maja 2004 roku wyznacza również
specjalne role samym imigrantom. Angażowanie ich w realizację
zadań Kościoła lokalnego, parafii terytorialnej i etnicznego ośrodka
duszpasterskiego jest szczególnym wyrazem troski o życie duchowe
przybyłych i ich integrację kościelną (nr 90). Winno ono prowadzić
w kierunku ożywienia duszpasterstwa etnicznego rozumianego i realizowanego jako apostolat „dla migrantów, z migrantami i wśród
migrantów” (la pastorale specifica per, tra e con migranti) (nr 100).
W ten sposób sami imigranci stają się protagonistami apostolatu emigracyjnego i poprzez podejmowanie inicjatyw mają szansę
łatwiejszego przystosowania się tak do duszpasterstwa etniczno-językowego, jak i do duszpasterstwa zwyczajnego parafii, na tePor. Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens (dalej LE), nr 23.
KPK kan. 1248 par. 2.
21
Por. KPK kan. 228 par. 1; 230 par. 3; 517 par. 2.
19
20
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renie której zamieszkali (nr 91). Tak określone zadania i cele dla
wiernych świeckich imigrantów Erga migrantes rozpisuje w czterech
kolejnych paragrafach art. 3 części prawno-duszpasterskiej. Przede
wszystkim to oni sami, pielęgnując własną tożsamość kulturową,
winni otwierać się na społeczno-kulturową i religijną rzeczywistość
wspólnoty ich przyjmującej. Tam gdzie występuje większa liczba
imigrantów ich przedstawiciele winni brać udział w pracach parafialnych i diecezjalnych radach duszpasterskich. Mogą oni zakładać na terenie parafii czy diecezji właściwe dla siebie organizacje
i stowarzyszenia oraz wskazane jest by brali udział w działalności
już istniejących. Ci spośród nich, którzy są przygotowani i duchowo
dysponowani mogą pełnić przy duszpasterzach imigracyjnych wskazane prawem posługi nie tylko w etnicznych ośrodkach duszpasterskich lecz także w parafiach terytorialnych miejsca zamieszkania.
2. Kapelani/misjonarze imigrantów
Rozdział drugi omawianej części EMCC reguluje sytuację kanoniczną kapelanów/misjonarzy, którzy w Kościele lokalnym prowadzą duszpasterstwo etniczne na rzecz przybyłych w pierwszym
i dalszych pokoleniach. Mogą nimi być zarówno kapłani diecezjalni, jak i zakonni inkardynowani do swoich macierzystych diecezji
lub instytutów życia konsekrowanego. Jednak dla dobra podjętej
misji włączają się oni we wspólnotę duchowieństwa diecezjalnego
zgromadzonego wokół biskupa Kościoła lokalnego w którym sprawuje apostolat na rzecz migrantów. W posłudze na rzecz imigrantów ważne jest również budowanie wspólnoty z duchowieństwem
parafii terytorialnej, na obszarze której (których) sprawują swoją
posługę. Jedność ta w pierwszym i drugim przypadku stanowi istotny warunek owocnego sprawowania przez nich duszpasterstwa i ma
bezpośrednie reperkusje w relacjach między imigrantami a wspólnotami ich przyjmującymi oraz w procesie integracji kościelnej migranta (nr 79).
Duszpasterstwo na rzecz migrantów wymaga, by przekaz ewangeliczny był dopasowany do ich mentalności i kultury oraz by był
prowadzony w ojczystym języku z uwzględnieniem stopnia integracji kościelnej imigrantów. Potrzeba ta, jako właściwa dla apostolatu
migracyjnego, znajduje swoje źródło w formacji kulturowo-religijnej imigrantów oraz w procesie wychowywania następnych pokoleń w rodzinach emigracyjnych. Ostatecznie właśnie odrębność tej
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formacji nie pozwala kolejnym pokoleniom imigrantów jeszcze
w pełni otworzyć się na warunki miejsca zamieszkania i powoduje,
że proces integracji rozciąga się na kolejne pokolenia22. Charakteryzując specyfikę duszpasterstwa emigracyjnego instrukcja Erga
migrantes idąc śladem regulacji De pastorali migratorum cura podkreśla, że duszpasterstwo etniczne winno być prowadzone przez kapelana/misjonarza znającego nie tylko język imigrantów (eiusdem
sermonis), ale także ich kulturę i specyfikę duchowości, a najlepiej
będącego tej samej co oni narodowości (nr 77). Nie może to jednak oznaczać zamknięcia się środowiska imigracyjnego na kulturę
przyjmujących, a przede wszystkim na Kościół lokalny i wspólnotę
parafialną miejsca zamieszkania. Kapelan/misjonarz migrantów,
jako odpowiedzialny za ich duszpasterstwo, winien być nie tylko
ekspertem w dziedzinie etniczno-kulturowej czy znać specyfikę religijności Kościoła a quo, ale również posługiwać się językiem kraju
przyjmującego oraz znać problematykę i duchowość Kościoła ad
quem (art. 4 par. 1 – 2). W czasie sprawowania posługi duszpasterskiej kapelani/misjonarze imigrantów podlegają jurysdykcji miejscowego ordynariusza tak w zakresie wykonywanego posługiwania,
jak i w zakresie zachowania dyscypliny (art.10), a także przysługują
im takie same prawa i obowiązki jak innym duchownym danej diecezji (art. 9). Duszpasterze migrantów ciesząc się konieczną stabilnością wyposażeni są we wszelkie uprawnienia potrzebne do właściwego wypełniania powierzonych zadań23. Wymagane jest również,
by duszpasterstwo na rzecz migrantów zmierzało do urzeczywistniania jedności Kościoła, dlatego też sam duszpasterz jako łącznik
i pośrednik (l’uomo ponte) między imigrantami a przyjmującymi
ich wspólnotami parafialnymi i Kościołem lokalnym podejmuje
wszelkie starania urzeczywistniające tę jedność. W tym celu powinien przejść odpowiednie przygotowanie (nr 75)24 w specjalistycznych centrach studiów (nr. 71 i 76).
Kanoniczny proces nominacji księży zakonnych na kapelanów/
misjonarzy migrantów regulowany jest specjalnymi dyspozycjami
zawartymi w art. 12 – 15 instrukcji Erga migrantes i wraz z zapisami
22
EMCC nr 77: “…wymaga otwarcia się na nowy świat i wysiłku do włączenia się
weń, doprowadzając do pełnego uczestnictwa migrantów w życiu diecezjalnym”.
23
Tamże, kan. 566 par. 1.
24
PG nr 72.
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nr. 80 – 85 wymaga odrębnego omówienia (por. art. 5 par. 3). Proponowane studium w tym zakresie zajmuje się tylko księżmi diecezjalnymi. Jako kandydaci do podjęcia obowiązków duszpasterskich
na rzecz emigrantów po uzyskaniu zgody swojego biskupa, pozostając inkardynowanymi do swoich macierzystych diecezji, winni
być przedstawieni przez niego lub przez Konferencję Episkopatu
Kościoła a quo Konferencji Episkopatu Kościoła ad quem. Ta z kolei kieruje ich do zainteresowanych duszpasterstwem etnicznym
biskupów diecezjalnych, od których otrzymają nominację na kapelanów/misjonarzy imigrantów w poszczególnych diecezjach (art. 5
par. 2)25.
3. Krajowy koordynator kapelanów/misjonarzy imigrantów
Erga migrantes wykorzystując sprawdzone regulacje konstytucji
Exsul Familia oraz instrukcji De pastorali migratorum cura wskazuje, że w państwie, w którym jest większa liczba kapelanów/misjonarzy imigrantów tej samej narodowości lub tego samego języka (art.
11 par. 3) korzystne jest mianowanie spośród nich krajowego koordynatora (coordinatore nazionale) (art. 11 par. 1). Jest on mianowany przez Konferencję Episkopatu ad quam migrantów po krótkiej
konsultacji z Konferencją Episkopatu a qua (art. 11 par. 2).
Warto zwrócić uwagę, że Exsul Familia mówi o „dyrektorze misjonarzy emigrantów”26, a De pastorali migratorum cura o „delegacie duszpasterzy migracyjnych”27. Zmiana nazwy nie jest tylko
zabiegiem kosmetycznym, gdyż ma swoje źródło w poszukiwaniu
właściwego modelu duszpasterstwa migracyjnego w strukturach
zwyczajnych Kościoła lokalnego pod przewodnictwem ordynariusza
miejsca oraz w parafii terytorialnej powierzonej jej proboszczowi.
W zaproponowanej przez EMCC nazwie widać wysiłek dookreślenia funkcji koordynacyjnej dyrektora/delegata wśród kapelanów/
misjonarzy migrantów tej samej narodowości.

25
Por. KPK kan. 271 par. 1 – 2; por. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Eine Kirche In vielen Sprachen und Völkern, Bonn 2003, nr. 5.2; W. Necel, Nowe regulacje obcojęzycznego duszpasterstwa w Niemczech, w: Śladami współczesnego migranta w Niemczech (red. W. Necel, S. Ochalski, B. Gembala), Pelplin
2005, s. 64 – 68.
26
EF rozdz. III nr 20 – 23.
27
DPMC nr 44 – 51.
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Krajowy koordynator, tak jak i jego poprzednicy z Exsul Familia czy De pastorali migratorum cura, chociaż nie posiada władzy jurysdykcyjnej wobec kapelanów/misjonarzy, jak również
nie jest ich przedstawicielem (nr 73), to sprawuje wobec nich funkcję moderatorską i nadzorczą (nr 74). On to „ustanowiony bardziej
jako pomoc dla kapelanów/misjonarzy” (nr 73) w ramach swojej
posługi wobec duszpasterzy migrantów pochodzących z tego samego kraju lub tego samego języka pełni posługę łącznika między
nimi (nr 73). Szczególną troską otacza nowoprzybyłych misjonarzy
i wprowadza ich w specyfikę posługi na rzecz imigrantów w danym
Kościele lokalnym28.
Celem animowania adekwatnej posługi duszpasterskiej na rzecz
imigrantów tego samego języka lub tej samej narodowości oraz celem zapewnienia napływu nowych duszpasterzy koordynator utrzymuje ścisłe kontakty tak z biskupami Kościołów a quo, jak i z biskupami Kościołów ad quem migrantów (art. 11. par. 5). Współpracuje
również z narodowym i diecezjalnymi dyrektorami duszpasterstwa
imigrantów, o którym EMCC mówi w art. 19 par. 1. Ordynariusz
Kościoła ad quem, przy zachowaniu jurysdykcji diecezjalnych i zakonnych ordynariuszy zainteresowanych duszpasterzy imigrantów
oraz w ścisłej współpracy z nimi, w przypadku „mianowania, przeniesienia lub odwołania kapelanów/misjonarzy, a także przewidując
erygowanie nowej misji” z koordynatorem omawia podjęcie zamierzanych decyzji (art. 11 par. 6).
Warto zaznaczyć, że krajowy koordynator nie posiada również
władzy jurysdykcyjnej wobec imigrantów tej samej co on narodowości lub posługujących się tym samym językiem (art. 11 par. 4).
4. Struktury duszpasterstwa imigracyjnego
Instrukcja Erga migrantes caritas Christi przywołuje wypracowaną w historii duszpasterstwa etnicznego zasadę, że przede wszystkimi to sami imigranci w nowym miejscu zamieszkania, w parafii
terytorialnej i Kościele lokalnym, stają się dla ich dobra duchowego
protagonistami duszpasterstwa etnicznego. Dlatego celem zorganizowania duszpasterstwa etniczno-językowego na miarę potrzeb
to oni winni przedstawiać swoje potrzeby proboszczowi i ordynariu28
Specyfika ta ukazana jest i unormowana między innymi w statutach poszczególnych diecezji oraz w statutach krajowych duszpasterstw na rzecz imigrantów.
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szowi oraz wspomagać ich w podejmowanych w tym kierunku działaniach (nr 91). Natomiast Kościół lokalny przyjmując migrantów
wspiera ich proces integracji kościelnej w nowym miejscu zamieszkania tworząc dla nich struktury duszpasterstwa specjalistycznego.
W ten sposób urzeczywistnia się w Kościele lokalnym i parafii terytorialnej jedność w wielości, polegająca nie na uniformiźmie, lecz
na ewangelicznej zgodności, łączącej wszystkich we wspólnym dążenie do zjednoczenia z Bogiem29.
Wśród struktur jakie odpowiadają specjalistycznemu duszpasterstwu „dla, wśród i z” migrantami w Kościele lokalnym Erga
migrantes na pierwszym miejscu stawia parafię personalną dla etniczno-językowej grupy wiernych lub grupy związanej z określonym
obrządkiem (art. 6 par. 1)30. Parafia ta wskazana jest nie tylko dla
imigrantów już mieszkających na stałe czy zamierzających osiedlić
się w danym miejscu, ale również dla tych, którzy są przybyszami
na krótki okres czasu, dla robotników sezonowych, jak i dla tych,
którzy mają trudności ze stałym zakorzenieniem się w miejscowej
parafii terytorialnej (nr 91). Duszpasterz, któremu jest ona powierzona, posiada wszystkie obowiązki i prawa proboszcza (art. 6
par. 2), a wierny imigrant może w sposób wolny wybrać swoją przynależność do parafii personalnej lub do miejscowej parafii terytorialnej (art. 6 par. 1).
Inną kanoniczną strukturą, przedstawioną w EMCC, która pozwala kapelanowi/misjonarzowi migrantów wypełniać posługę duszpasterską wobec imigrantów, jest misja duszpasterska (missio cum
cura animarum). Obejmuje ona wiernych pochodzących z jednego
kraju lub posługujących się tym samym językiem, a zamieszkałych
na stałe lub tymczasowo w jednej lub w kilku określonych parafiach
terytorialnych (art. 7 par. 1 i par. 5). Kapelan misji duszpasterskiej
przyrównany jest do proboszcza i wykonuje swoją posługę kumulatywnie z proboszczem (proboszczami) parafii, na terenie których
mieszkają wierni przynależący do misji. Biskup diecezjalny winien
troszczyć się o to, by posługa duszpasterska kapelana/misjonarza
imigrantów w misio cum cura animarum współgrała z posługą pro-

29
Por. Pontificia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni e del
Turismo, Lettera Chiesa e mobilità umana, nr 19.
30
Por. KPK kan. 518.
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boszcza (proboszczów) parafii miejsca posługi duszpasterza31 oraz
by kapelan otrzymywał ze strony proboszcza (proboszczów) niezbędną pomoc (art. 8 par. 2).
Kapelan/misjonarz migrantów podlega biskupowi diecezjalnemu, który erygował jego misję (art. 10) w zakresie prowadzonej
działalności duszpasterskiej i zachowania dyscypliny kościelnej
przez czas pełnienia posługi. Kierownikowi missio cum cura animarum przysługuje prawo asystowania przy zawieraniu małżeństw,
pod warunkiem, że jedna ze stron przynależy do misji (art. 7 par. 2).
On też zgodnie z dyspozycjami prawa powszechnego i partykularnego ma obowiązek prowadzenia ksiag parafialnych, których kopie
raz w roku przesyła do proboszcza miejscowej parafii terytorialnej (art. 7 par. 3)32. W miarę możliwości kapelanowi/misjonarzowi
migrantów, kierującemu misją duszpasterską, przyznany jest kościół lub kaplica, w których może sprawować posługę duszpasterską
wobec powierzonych sobie wiernych (art. 8 par. 1). Ze względu
na dużą liczbę wiernych korzystających z misji lub inne okoliczności
kapelana/misjonarza może wspierać inny kapłan – współpracownik,
który posiada takie same prawa i obowiązki jak wikariusz parafialny
(art. 7 par. 4)33. Dla lepszej integracji z Kościołem lokalnym wskazane jest, by spośród kapelanów/misjonarzy pracujących w diecezji
byli również powoływani członkowie diecezjalnej Rady Kapłańskiej
(art. 8 par. 2).
Instrukcja Erga migrantes wskazuje również na możliwość powoływania przy parafii terytorialnej lub personalnej zwykłej misji
etniczno-językowej lub dla określonego obrządku. Jej kapelanem
jest wówczas jeden z duszpasterzy parafialnych (nr 91) i jako taki
ma wszelkie uprawnienia potrzebne do wypełniania misji kapelana imigrantów danego języka lub narodowości34. Dla imigrantów,
którzy w relatywnie dużym stopniu zintegrowali się z miejscową parafią terytorialną Erga migrantes proponuje powoływanie jednostek
duszpasterskich etniczno-językowych w skali okręgu obejmującego
kilka parafii o zasięgu rejonowym (nr 91). Kierując się potrzebą
Por. KPK kan. 571.
Zob. Gdy misja cum cura animarum obejmuje kilka parafii terytorialnych wówczas potwierdzenie zawarcia małżeństwa kapelan/misjonarz winien przesłać do parafii
miejsca celebracji sakramentu małżeństwa.
33
KPK kan. 548.
34
Por. Tamże, kan. 566 par. 1 – 2.
31
32
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można tworzyć pewne ponadparafialne struktury czy sektory duszpasterskie, które będą zajmowały się „animacją i formacją, zawsze
w świecie migrantów, na różnych płaszczyznach”, np. ośrodki formacji świeckich, ośrodki duszpasterstwa młodzieżowego, ośrodki
badań i obserwacji zjawiska migracji (nr 94). Trzeba jednak zawsze
pamiętać, że organizując duszpasterstwo imigrantów należy zadbać
o wzajemne otwarcie i interakcje między parafią terytorialną a poszczególnymi wspólnotami etnicznymi (nr 91), tak by proponowane
rozwiązanie pozwoliło migrantom pielęgnować swoją rodzimą duchowość i kulturę, a jednocześnie umożliwiło im uczestniczyć w życiu parafii terytorialnej i Kościoła lokalnego.
Troska o dobro duchowe imigrantów wymaga, by biskup miejsca i proboszcz parafii terytorialnej wykorzystali wszelkie pomoce
i rozwiązania wskazane w EMCC. Oni to kierując się większym
dobrem duchowym imigrantów winni organizować również poza
kanoniczne rozwiązania (anche senza specifiche istituzioni canoniche), które w konkretnych sytuacjach zdają się być duszpastersko
bardziej skuteczne (nr 92)35. Wyzwaniem na przyszłość (la sfida del
futuro) jest wypracowanie możliwie trwałych struktur duszpasterstwa etnicznego i kompatybilnych ze strukturami duszpasterskimi
Kościoła lokalnego, które będą zdolne permanentnie dopasowywać się do zmienności i żywiołowości zjawiska migracji oraz będą
uwzględniały stopień kościelnej integracji imigrantów (nr 90).
5. Odpowiedzialność biskupa Kościoła a quo
i biskupa Kościoła ad quem migranta
EMCC podkreśla, że dla skuteczności duszpasterstwa imigrantów wymagana jest ścisła współpraca między Kościołem a quo
i Kościołem ad quem migranta. Istotnym elementem współpracy
jest stała wymiana informacji dotyczącej zjawiska migracji i dialog
dotyczący problemów duszpasterstwa migracyjnego (nr 70). W ten
sposób troska o dobro duchowe migrantów staje w centrum duszpasterskiego zainteresowania obu Kościołów lokalnych i nie jest tylko
pastoralnym zadaniem poszczególnych osób (nr 70)36.
Biskup diecezjalny „wypełniając swoją pasterską posługę (…)
winien się troszczyć o wszystkich wiernych powierzonych jego pie35
36

Por. Tamże, kan. 516 par. 2.
Por. PG nr 45.
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czy”37. Dlatego też w ogólnokościelnym apostolacie na rzecz migrantów zajmuje on szczególne miejsce (in primus) (nr 89; art. 16
par. 2). W swojej posłudze na rzecz przybyłych może wspierać się
wikariuszem biskupim38 lub powołać w Kurii Diecezjalnej specjalny
wydział zajmujący się duszpasterstwem „ludzi w drodze” (art. 16
par. 1). W Kościele lokalnym, w których jest to możliwe i wskazane,
powinna być powołana diecezjalna komisja ds. migracji, współpracującej z komisją krajową ds. migracji (art. 20 par. 1 p. 2).
W duchu odpowiedzialności za dobro duchowe imigrantów biskup winien wspierać proboszcza parafii terytorialnej miejsca
ich osiedlenia. Celem zaspokojenia potrzeb duchowych migrantów
biskup diecezjalny, wykorzystując kanoniczne procedury, może zaangażować kapłana diecezjalnego (art. 5 par. 1 – 2) bądź zakonnego
(art. 5 par. 3 i art. 13 par. 1 – 2), przygotowanego do prowadzenia
tej specjalistycznej działalności (art. 4 par. 2). Dla duszpasterstwa
emigracyjnego na terenie swojej diecezji winien on erygować odpowiednie struktury, o których mówią art. 6 i 7 Instrukcji (art. 16
par. 2) według potrzeb, możliwości i skuteczności, bądź w inny sposób uwarunkowany okolicznościami zaradzić duchowym potrzebom
przybyłych, tak by nie czuli się obcymi w przyjmującym ich Kościele lokalnym i w parafii terytorialnej miejsca zatrzymania (nr 92).
Troska biskupa o duszpasterstwo imigrantów wyraża się również
odpowiedzialnością za ducha porozumienia i współpracy między
proboszczami parafii terytorialnych a duszpasterzami migrantów
na terenie swojej diecezji (art. 16 par. 2).
Biskup Kościoła lokalnego troszcząc się o ducha ekumenizmu,
przy zachowaniu norm dotyczących communicatio in saris39 i wskazań pasterzy wiernych chrześcijan niekatolików, odpowiedzialny
jest za proces chrześcijańskiego pojednania w środowiskach imigracyjnych swojej diecezji (art. 17 par. 1). Szanując wolność sumienia
wspiera również dialog międzyreligijny z imigrantami innych religii
i z niewierzącymi, starając się prowadzić wszystkich do ostatecznej
prawdy, którą jest Chrystus (art. 17 par. 2).
Natomiast biskup Kościoła diecezjalnego, z którego emigrują
wierni poprzez proboszczów winien troszczyć się o odpowiednie
KPK kan. 383 par. 1.
Por. Tamże, kan. 476 i kan. 477 – 481.
39
Tamże, kan. 844.
37
38
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przygotowanie duchowe do migracji, tak by migranci w miejscu zatrzymania czy osiedlenia mogli sprostać napotkanym trudnościom
(art. 18. par. 1). Spoczywa na nim obowiązek poszukiwania kandydatów do duszpasterstwa emigracyjnego spośród duchowieństwa
diecezjalnego, ich specjalistycznego przygotowania i skierowanie
do pracy apostolskiej zgodnie z kanonicznymi uregulowaniami.
Celem ustabilizowania troski o wiernych – emigrantów zadania te
biskup winien podejmować w ścisłym porozumieniu z Konferencją Biskupów ad quam (art. 18 par. 2). Do niego również należy
troska o to, by problematyka duszpasterstwa emigracyjnego była
na stałe włączona w formację pastoralną prowadzoną w seminarium duchownym (art. 18 par. 3) i połączona z praktyką, obejmującą problemy duszpasterstwa specjalistycznego na rzecz migrantów
(nr 71)40.
6. Rola Konferencji Episkopatów w służbie integracji migrantów
Instrukcja Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących Erga migrantes caritas Christi troskę Kościoła o migrujących umieszcza w centrum misterium Jego communio i wyprowadza z Jego wspólnotowej duchowości (nr 70). Stąd istotnym
ogniwem zaangażowania na rzecz dobra duchowego migrujących
jest ścisła współpraca zainteresowanych Konferencji Episkopatów,
a szczególnie Konferencji kraju ich pochodzenia z Konferencją
kraju ich osiedlenia czy zamieszkania (nr 70).
W celu usprawniania wymiany informacji i doświadczeń oraz
zapewnienia właściwej opieki duszpasterskiej nad migrantami, zarówno w krajach do których przybywa większa liczna imigrantów,
jak i z których wyjeżdża większa ich liczba (dove si recano o da
dove partono), Konferencje Episkopatów powinny powołać specjalne komisje krajowe ds. migracji (Commissione Nazionale per
le Migrazioni), których sekretarze byliby jednocześnie dyrektorami krajowymi ds. migracji (Direttore Nazionale per le Migrazioni)
(art. 19 par. 1). W krajach o mniejszej liczbie imigrantów Konferencja Biskupów winna powołać spośród biskupów biskupa promotora odpowiedzialnego za „należytą opiekę nad migrantami” (art.
19 par. 2). Członkami komisji krajowej, w charakterze ekspertów,
mogą być również osoby konsekrowane przez profesję rad ewan40

Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, nr 58.
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gelicznych, szczególnie spośród instytutów życia konsekrowanego oraz przedstawiciele laikatu specjalizujący się w problematyce
migracyjnej (art. 19 par. 1). Komisja winna gromadzić materiały
dotyczące migracji, opracowywać je i popularyzować, a o przemianach i tendencjach zmian w samym zjawisku migracji oraz o jego
problemach duszpasterskich informować biskupów diecezjalnych.
W spełnianiu tego zadania pomocne mogą być centra badań nad
migracją (nr 71 i art. 20 par. 1 p. 1). Jednym z głównych zadań
komisji jest również zbieranie od zainteresowanych biskupów diecezjalnych informacji o zapotrzebowaniu na kapelanów/misjonarzy migrantów oraz przedstawianie im prezbiterów skierowanych
do tego rodzaju pracy duszpasterskiej (art. 20 par. 1 p. 3). Komisja przedstawia również Konferencji Episkopatu Kościoła ad
quem kandydata do nominacji na koordynatora krajowego (art. 20
par. 1 p. 5). Do zadań komisji należy też dbałość o korzystne dla
duszpasterstwa migrantów kontakty pomiędzy swoją Konferencją
Episkopatu, odpowiednimi strukturami Katolickich Kościołów
Wschodnich i Papieską Radą ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących oraz przekazywanie zainteresowanym wskazań Stolicy
Apostolskiej dotyczących duszpasterstwa „ludzi w drodze” (art. 20
par. 1 p. 6–7). Komisja krajowa przygotowuje roczne raporty na temat duszpasterstwa migrantów i przesyła je odpowiednio do swojej
Konferencji Episkopatu, do Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa
Migrantów i Podróżujących, do odpowiednich struktur Katolickich
Kościołów Wschodnich oraz do poszczególnych biskupów diecezjalnych (art. 20 par. 1 p. 7). Szczególnym zadaniem dyrektora krajowego, przy zachowaniu tych, jakie w Erga migrantes powierzono
koordynatorowi krajowemu (art. 11) jest umożliwianie i ożywianie
kontaktów biskupów własnego Kościoła z adekwatnymi komisjami
innych Konferencji Episkopatów lub z promotorami migrantów.
Owocem tej współpracy jest między innymi opracowywanie dorocznych raportów o stanie duszpasterstwa migrantów w poszczególnych Kościołach lokalnych (art. 20 par. 2 p. 1-2).
Celem uwrażliwiania na problematykę duszpasterstwa imigrantów (nr 72) poszczególne Konferencje Episkopatów winny na swoim terenie organizować Dzień (Tydzień) Migranta i Uchodźcy.
Od 2004 roku, ze względu na wagę problemu, Dzień (Tydzień) ten
obchodzony jest w całym Kościele w tym samym terminie (nr 72;
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art. 21)41. Jego organizatorzy mogą czerpać inspiracje do refleksji i modlitwy z corocznych orędzi papieskich na Światowy Dzień
Migranta i Uchodźcy, pisanych od 1985 roku przez Jana Pawła II,
a obecnie przez Benedykta XVI.
7. Zadania Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów
i Podróżujących wg instrukcji Erga migrantes
Konstytucja apostolska Jana Pawła II Pastor Bonus wskazuje,
że Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących
winna objąć „pasterską troską Kościoła szczególne potrzeby tych,
których zmuszono do opuszczenia ziemi ojczystej albo zostali całkowicie pozbawieni ojczyzny” oraz zgłębiać „wszystkie związane
z tym problemy”42, a także „świadczyć pomoc w zakresie organizowania w Kościele partykularnym skutecznego i własnego duszpasterstwa, również przez tworzenie w razie potrzeby odpowiednich
struktur duszpasterskich, dla uciekinierów, wygnańców, migrantów
(…)”43 z zachowaniem jednak odpowiedzialności Kościoła lokalnego oraz innych organów Stolicy Apostolskiej (art. 22 par. 1). Na tak
zakreślonym fundamencie w par. 2 art. 22 instrukcja Erga migrantes
wylicza enumeratywnie (fra l’altro) zadania Papieskiej Rady. Winna
ona między innymi: wydawać instrukcje o których mówi kan. 34
KPK; opracowywać programy dla duszpasterstwa emigracyjnego;
wspierać działalność na rzecz dobra duchowego „ludzi w drodze”;
wspierać, animować i harmonizować działalności organów regionalnych i kontynentalnych działających dla dobra migrujących; mobilizować do erygowania właściwych struktur duszpasterskich dla
migrantów44; zapoznawać się z raportami przesyłanymi przez poszczególne Konferencje Episkopatu a dotyczącymi duszpasterstwa
migrantów; ułatwiać wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi
Konferencjami Biskupów; umożliwiać przemieszczanie się kapłanów jako kapelanów/misjonarzy migrantów; usuwać przeszkody,
41
Por. A. Sodano, List do kard. S. Hamao Przewodniczącego papieskiej Rady ds.
Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących z dnia 14 października 2004 roku: „(…) della
Giornata Mondiale (del Migrante e del Rifugiato) sia celebrata la domenica dopo l’Epifania: essa sarà, quindi, la prima domenica dopo l’Epifania quando questa è spostata alla
domenica e la secondo domenica dopo l’Epifania quando questa resta al 6 gennaio”.
42
PB art. 149.
43
Tamże, art. 150 par. 1.
44
Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in America, nr 65.
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które uniemożliwiają czy utrudniają przygotowanym kapłanom
podejmować duszpasterstwo na rzecz migrujących; zapoznawać
się z sytuacją migrantów w poszczególnych krajach i regionach;
rozwijać i wspierać instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, które włączają się w troskę Konferencji
Episkopatów o migrujących z zachowaniem jednak kompetencji
Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń
Życia Apostolskiego oraz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich;
wspólnie z Papieską Radą ds. Popierania Jedności Chrześcijan inicjować i popierać współpracę ekumeniczną w duszpasterstwie emigracyjnym, a z Papieską Radą ds. Dialogu Międzyreligijnego wspierać działania mające na celu nawiązywania dialogu z migrantami
innych religii (art. 11 par. 2).
Zakończenie
Zaproponowane w instrukcji Erga migrantes caritas Christi z maja
2004 roku rozwiązania prawno-pastoralne wyrastają z wielowiekowego zaangażowania się Kościoła Powszechnego, z doświadczenia
poszczególnych Kościołów partykularnych, z apostolskiej służby
parafii terytorialnych na rzecz migrantów oraz z troski o poszanowania praw i obowiązków migranta oraz jego rodziny. Podkreślają konieczność uwzględnienia w duszpasterstwie emigracyjnym
odrębności kulturowo-religijnych imigrantów, które w nowym
miejscu zatrzymania się czy osiedlenia nie pozwalają im w pełni
korzystać z dóbr duchowych Kościoła. Prawno-duszpasterskie dyspozycje Instrukcji prowadzą do ściślejszej integracji duszpasterstwa
specjalistycznego z duszpasterstwem lokalnym, a przede wszystkim
parafialnym. W zaproponowanych rozwiązaniach Papieska Rada
ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących stara się wyraźnie
rozgraniczyć duszpasterstwo zwyczajne o charakterze terytorialnym, od tego które bazuje na etnicznej, kulturowej lub obrzędowej
odmienności. Wskazuje jednocześnie, że ostatecznym celem apostolatu emigracyjnego jest pełne uczestnictwo przybyłych w życiu
Kościoła lokalnego i parafii terytorialnej.
Uporządkowane w Instrukcji rozwiązania prawno-pastoralne duszpasterstwa migracyjnego wspólnie z usystematyzowaną,
w pierwszych czterech częściach dokumentu doktryną, wskazują,
że w związku ze współczesnymi prądami przemieszczania się ludności w skali krajowej, międzynarodowej i międzykontynentalnej tra-
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dycyjne jednostki duszpasterskie, takie jak parafia i Kościół lokalny
powinny być miejscem interkulturowych i interetnicznych spotkań
wiernych. Zdaniem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów
i Podróżujących współczesne zjawisko migracji wytycza kierunek
rozwoju parafii terytorialnej z monokulturowej w multikulturową.
Dynamika zmian winna powodować, że parafia terytorialna powołana dla miejscowej ludności, nie posługując się strukturami duszpasterstwa specjalnego, samodzielnie podejmie wyzwanie posługi
duszpasterskiej wobec imigrantów jednej lub wielu narodowości.
W efekcie tradycyjne parafie terytorialne staną się trwałym i najważniejszym miejscem interetnicznych i interkulturowych przeżyć
wiary przy zachowaniu słusznej autonomii poszczególnych grup.
Rechtlich-pastorale Dispositionen der Instruktion
Erga migrantes caritas Christi
Die Instruktion des Päpstlichen Rates bezüglich der Seelsorge für Migranten
und Reisende Erga migrantes caritas Christi vom 3. Mai 2004 öffnet ein neues
Kapitel in der Geschichte der allgemeinkirchlichen Dispositionen und
Regulierungen in Bezug auf das Engagement der Kirche für Migrierende. Die ab
1969 verpflichtenden Richtlinien motu proprio vom Papst Paul den VI Pastoralis
migratorum cura und Normen der Instruktion der Bischöflichen Kongregation De
pastorali migratorum cura fruchteten durch die aus diesen Richtlinien und Normen
sich ergebende Erfahrungen in Erga migrantes… in eine neue evangelisierende
und missionarische Dynamik. Der theologisch-pastorale Teil im Vorhaben
des Päpstlichen Rates wurde in der Instruktionsstruktur integrell mit dem
rechtlich-pastoralen Teil verbunden und beide resultieren aus dem konziliären
Dekret Chrystus Dominus.
Die in der Erga migrantes dargestellten rechtlich-pastoralen Dispositionen
haben das Ziel, Imigranten in der Gemeinde am Wohnort eine adäquate
seelsorgerische Betreuung zu ermöglichen. Sie sollen ebenso dazu verhelfen,
Spannungen zwischen örtlichen territoriellen Gemeinden und Seelsorgezentren
für Migranten sowie zwischen dem Pfarrer der örtlichen teritoriellen Gemeinde
und dem Kaplan/Missionär der Migranten zu vermeiden oder zu minimalisieren.
Zugleich sollen die Dispositionen von einer monoethnischen Seelsorge der
örtlichen Gemeinde zu einer Gemeinde von Morgen als einer multikulturellen
oder mehrsprachlichen Gemeinde führen.
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PRAWNY I KATECHETYCZNY WYMIAR
DROGI NEOKATECHUMENALNEJ
Treść: Wstęp. – 1. Katecheza w misji Kościoła. – 2. Rys historyczny ruchu neokatechumenalnego. – 3. Katechetyczne znaczenie neokatechumenatu. – 4. Prawne
znaczenie Drogi Neokatechumenalnej. – Zakończenie.

Wstęp
Droga Neokatechumenalna jest jednym z nowych ruchów kościelnych. Pierwsze zatwierdzenie Statutu tego ruchu nastąpiło
29 czerwca 2002 r.1 Po okresie doświadczalnym, 13 czerwca 2008 r.
nastąpiło ostateczne potwierdzenie Statutu, czyli fundamentalnego aktu, który określa prawny wymiar Drogi Neokatechumenalnej.2
Studium dokumentów definiujących Neokatechumenat, jak również literatury na temat tego ruchu, należy połączyć z analizą Drogi
w odniesieniu do zadania katechetycznego Kościoła. Celem badawczym będzie więc zbadanie katechetycznego i prawnego wymiaru
ruchu neokatechumenalnego.
Artykuł poniższy w pierwszym punkcie przybliży miejsce katechezy w misji Kościoła. Następnie nastąpi zarysowanie historii Neokatechumenatu. W kolejnych punktach zostanie ukazane katechetyczne i prawne znaczenie tego ruchu kościelnego.

1
Droga Neokatechumenalna, Statut, 29.06.2002 (dalej Statut 2002), Lublin 2002.
Pojęcie „Droga Neokatechumenalna” zastępuję w pracy synonimami: „Neokatechumenat” lub „Droga”.
2
Droga Neokatechumenalna, Statut, 13.06.2008 (dalej Statut 2008), Lublin 2008;
tekst dokumentu jest też dostępny w Internecie, por. http://www.camminoneocatecumenale.it/pl/statuti1.asp (data dostępu: 27.10.2008).
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1. Katecheza w misji Kościoła
Posługę słowa Bożego stanowi m.in. nauczanie katechetyczne.
Zmierza ono do tego, aby wiara chrześcijan stawała się żywa, wyraźna i czynna3. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych, a przekaz nauczania chrześcijańskiego dokonuje
się w sposób systematyczny i całościowy tak, aby wprowadzić wierzących w pełnię życia chrześcijańskiego.4
Nauczanie katechetyczne służy wtajemniczeniu chrześcijańskiemu
oraz stałemu wychowaniu do wiary. W tym pierwszym znaczeniu, katecheza stanowi część procesu ewangelizacji i prowadzi do sakramentów, zwłaszcza chrztu św.5 W drugim znaczeniu stałego wychowania
do wiary, najważniejszym celem katechezy jest komunia z Jezusem
– doprowadzenie osoby do zjednoczenia i zażyłości z Nim.6
Kolejny ważny cel katechezy sprowadza się do poznania i wyznania wiary w Boga w trzech Osobach. Następnymi celami są: wychowanie liturgiczne, formacja moralna, nauczanie modlitwy.7 Istotne
jest też w katechezie: wychowanie do życia wspólnotowego (ducha
pokory, ofiarności, przebaczenia, ekumenizmu) i wprowadzenie
do misji, tj. do podjęcia zadań kościelnych w życiu zawodowym,
kulturowym i społecznym.8 Wychowanie do wiary łączy się nierozdzielnie z praktyką życia chrześcijańskiego.
Ze względu na odniesienie katechezy do Drogi Neokatechumenalnej, należy stwierdzić, że jest ona obowiązkiem wszystkich wiernych. Kanon 774 § 1 Kodeksu z 1983 r. stanowi: „Troska o katechezę, pod kierownictwem prawowitej władzy kościelnej, należy
do wszystkich członków Kościoła, w części każdemu właściwej.”
Wszyscy wierni, na mocy sakramentu chrztu, są powołani do mi3
Por. Kongregacja dla Spraw Duchowieństwa, Ogólna Instrukcja Katechetyczna,
11.04.1971 r., AAS 64 (1972) s. 97-176, nr 17.
4
Por. J a n P a w e ł II, Adhortacja Catechesi tradendae, 16.10.1979 r., Warszawa 1980, nr 18. Wraz z dokumentami powszechnymi należy zauważyć prawodawstwo
katechetyczne poszczególnych Konferencji Episkopatu, zob. Konferencja Episkopatu
Polski, Dyrektorium Katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, 20.06.2001 r., Kraków 2001.
5
Por. Kongregacja dla Spraw Duchowieństwa, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji,
15.08.1997 r., Poznań 1998, nr 63-68.
6
Por. J a n P a w e ł II, Catechesi tradendae, nr 5; Kongregacja dla Spraw Duchowieństwa, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji, nr 80.
7
Por. tamże, nr 85.
8
Por. tamże, nr 86.
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sji głoszenia słowa Bożego. Podkreślenie tego obowiązku, na polu
katechetycznym, można odnaleźć w wielu dokumentach Kościoła.
Sobór Watykański II do chrześcijańskiego wtajemniczenia katechumenów zobowiązywał całą społeczność wiernych, nie tylko katechistów i kapłanów9. Następnie Ogólna Instrukcja Katechetyczna
z 1971 r. w odniesieniu do katechezy wskazała, że jest konieczne,
aby budzić i popierać w coraz większym stopniu współpracę wszystkich wiernych.10 „Katecheza jest więc działaniem wychowawczym
realizowanym z uwzględnieniem szczególnej odpowiedzialności
każdego członka wspólnoty, w kontekście lub klimacie wspólnotowym bogatym w relacje, aby katechumeni i katechizowani czynnie
włączyli się w życie wspólnoty.”11 Odpowiedzialność całej wspólnoty
za nauczanie katechetyczne wyraża się m.in. w dawaniu świadectwa
wierze, którą katecheza rozwija i pogłębia12.
Cytowany wyżej kan. 774 § 1 łączy katechezę z zaangażowaniem
całej wspólnoty chrześcijańskiej, ale „w części każdemu właściwej”. Oznacza to, że obowiązek katechizowania jest stopniowalny.
W różnym stopniu spoczywa on na wiernych: „poszczególni jednak
członkowie Kościoła mają zróżnicowane obowiązki, wypływające
z powołania każdego z nich.”13
9
Por. Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes, 07.12.1965 r., w: Sobór
Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, tekst polski, Poznań 2002, s. 433-471,
nr 14.
10
Por. Kongregacja dla Spraw Duchowieństwa, Ogólna Instrukcja Katechetyczna,
nr 107. „Katecheza była i będzie zawsze dziełem, do którego cały Kościół winien czuć
się zobowiązany i którego powinien pragnąć”, Jan Paweł II, Catechesi tradendae, nr 16.
11
Kongregacja dla Spraw Duchowieństwa, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji,
nr 220. „Wspólnota chrześcijańska nie tylko wiele daje grupie katechizowanych, lecz
także wiele od niej otrzymuje. Nowo nawróceni, przede wszystkim młodzież i dorośli,
przylgnąwszy do Jezusa Chrystusa, wnoszą do wspólnoty, która ich przyjmuje, nowe
bogactwo ludzkie i religijne. W ten sposób wspólnota wzrasta i się rozwija, ponieważ
katecheza prowadzi do dojrzałej wiary nie tylko osoby katechizowane, ale także samą
wspólnotę.”, tamże, nr 221.
12
Por. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Katechetyczne …, nr 122.
13
J a n P a w e ł II, Catechesi tradendae, nr 16. Por. E. S z t a f r o w s k i, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 3, Warszawa 1986, s. 37; J. S y r y j c z y k, Przepowiadanie słowa Bożego i nauczanie katechetyczne według norm nowego prawa kościelnego,
w: Duszpasterstwo w świetle Nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. J. S y r y j c z y k, Warszawa 1985, s. 135. Oprócz tych, którzy bezpośrednio katechizują są także
osoby wspierające działania katechetyczne, jak np. kształcący katechetów, opracowujący materiały katechetyczne itp., por. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium
Katechetyczne …, nr 121.

Prawo Kanoniczne_52_3-4.indd 71

28-10-2009 09:05:12

72

KS. A. DOMASZK

[4]

2. Rys historyczny ruchu neokatechumenalnego
Sobór Watykański II wpłynął na powstanie wielu form współczesnej odnowy Kościoła. Jedną z nich jest ruch zwany Drogą Neokatechumenalną. Powstał on w 1964 r. w Madrycie (slumsach Palomeras
Alta).14 Inicjatorami byli Francisco Arguello i Carmen Hernanadez,
którzy żyjąc wśród ubogich głosili im Ewangelię Jezusa Chrystusa.
Po trzech latach działalności ewangelizacyjnej, wyłoniła się w tym
środowisku specyficzna forma katechetycznego głoszenia wiary.
Głównymi punktami głoszenia Dobrej Nowiny były: Słowo Boże,
liturgia i wspólnota.
Doświadczenie Drogi rozszerzyło się stopniowo na inne parafie
Madrytu i Zamory. W kwietniu 1970 r. inicjatorzy ruchu podjęli
refleksję nad głównymi założeniami swojej działalności ewangelizacyjno-katechetycznej. Droga dotarła następnie do Rzymu i różnych diecezji Włoch. Z tego okresu pochodzi pierwsza znacząca
wypowiedź Magisterium na temat Neokatechumenatu przygotowana przez Kongregację Kultu Bożego z 1974 r.15
Rozwój wspólnot Drogi spowodował wzrost zapotrzebowania
na liderów. Tak zrodzili się katechiści wędrowni. Poprzez zbierane doświadczenia i refleksję dokonującą się na spotkaniach formacyjnych (konwiwencjach), tworzyły się grupy katechistów, złożone
z kobiet i mężczyzn (stanu wolnego) lub małżeństw oraz z kapłana.
Takie grupy katechistów otwierały Drogę Neokatechumenalną w nowych diecezjach i parafiach różnych państw. Następnie pojawiła się
potrzeba wysyłania całych rodzin na tereny zsekularyzowane, lub
głoszenia Ewangelii tam, gdzie Kościół był misyjnym; w ten sposób
dokonywało się implantatio Ecclesiae. Dalsza potrzeba ewangelizacyjna wiązała się z brakiem kapłanów. Dlatego stopniowo wykształciły się seminaria diecezjalne, które ściśle nawiązywały do działalności neokatechumenalnej, zwane seminariami Redemptoris Mater.16
14
Por. E. P a s o t t i, Nota historyczna, w: Droga Neokatechumenalna, Statut, Lublin 2002, s. 125-130.
15
Por. Kongregacja Kultu Bożego, Nota o wspólnotach Neokatechumenalnych, w:
Droga Neokatechumenalna, Statut, Lublin 2002, s. 165-166.
16
Kardynał J. Glemp 10 czerwca 1990 r. erygował Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater w Warszawie, por. Dekret N.1717/90/P.; było ono piątym tego
typu seminarium na świecie i pierwszym w naszej części Europy. Powołując nowe seminarium kard. J. Glemp wskazał jego zadanie: „formujące do prezbiteratu dla nowej
ewangelizacji”, tamże. Por. też Z. G r o c h o l e w s k i, List z okazji inauguracji Archi-
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Rozwojowi Drogi Neokatechumenalnej towarzyszyło zainteresowanie Magisterium Kościoła. Na ten temat wypowiadali się kolejni
papieże: Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI.17 Troska Jana Pawła II wyrażała się nie tylko w spotkaniach i nauczaniu skierowanym
do wspólnot neokatechumenalnych.18 Z jego inicjatywy rozpoczęła się także długa droga do prawnego uznania Neokatechumenatu
w Kościele. Do najważniejszych dokumentów Jana Pawła II należy
zaliczyć: List do biskupa P. J. Cordesa z 1990 r., List do biskupów
Europy z 1993 r., Przemówienie do założycieli Drogi i katechistów
wędrownych z 1997 r., List do kard. J. F. Stafforda z 2001 r.19
Również i kard. Józef Ratzinger wypowiadał się na temat ruchu neokatechumenalnego.20 Następnie już jako Benedykt XVI zabierał głos w tej materii, np. wysyłając rodziny na misję Ad gentes
w 2006 r., czy spotykając się z duchowieństwem Diecezji Rzymu.21
Praktyczne towarzyszenie Drodze Neokatechumenalnej i rozpoznanie charyzmatów tego ruchu zostało powierzone Papieskiej Radzie do spraw Świeckich. List Jana Pawła II do biskupa P. J. Cordesa z 1990 r. zawierał dyspozycję o nadzorowaniu
diecezjalnego Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater, 18.05.2000, Prot.N. 499/2000/3,
http://www.remptorismater.pl/list.php (data dostępu14.06.2008); B. E s p o s i t o, Un
nuovo tipo di seminario? I seminari diocesani missionari Redemptoris Mater, Quaderni di
Diritto Ecclesiale 12 (1999), s. 95-122.
17
Zebranie wypowiedzi papieskich zawierają m.in. publikacje: Pawła VI i Jana Pawła II spotkania ze wspólnotami neokatechumenalnymi, Lublin 1986; Droga neokatechumenalna w wypowiedziach Pawła VI i Jana Pawła II, Lublin 1993.
18
Pierwsze spotkanie papieża Jana Pawła II z założycielami Drogi miało miejsce
5 września 1979 r., por. G. G e n n a r i n i, Ponowne odkrycie katechumenatu według
Karola Wojtyły i zatwierdzenie Drogi neokatechumenalnej, w: Droga Neokatechumenalna, Statut, Lublin 2002, s. 150. Wizytacje parafii rzymskich były z kolei okazją do spotkań papieskich ze wspólnotami neokatechumenalnymi, pierwsze z nich miało miejsce 11 marca 1979 r. w parafii św. Bazylego, por. Pawła VI i Jana Pawła II spotkania
ze wspólnotami neokatechumenalnymi, s. 45-46.
19
Por. J a n P a w e ł II, List do biskupa Paula Josefa Cordesa Ogniqualvolta,
30.08.1990 r., w: Droga Neokatechumenalna, Statut, Lublin 2002, s. 155-157; tenże, List do biskupów Europy zebranych na konwiwencji w Wiedniu E per me motio,
12.04.1993 r., w: tamże, s. 158-159; tenże, Przemówienie Wezwani do szczególnego zadania misyjnego w świecie głęboko zsekularyzowanym, 24.01.1997 r., w: tamże, s. 160-162;
tenże, List do kard. Jamesa Francisa Stafforda, 05.04.2001 r., w: tamże, s. 163-164.
20
Por. zebrane wypowiedzi J. R a t z i n g e r a, w: http://www.camminoneocatecumenale.it/all/documenti1.asp?a=14 (data dostępu: 28.10.2008 r.).
21
Por. B e n e d y k t XVI, Spotkanie ze wspólnotami neokatechumenalnymi połączone z rozesłaniem 200 rodzin na misję Ad gentes, 12.01.2006 r., tamże; tenże, Audiencja
dla duchowieństwa Diecezji Rzymu, 22.02.2007 r., tamże.
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apostolatu wspólnot neokatechumenalnych przez tego biskupa,
jako wiceprzewodniczącego wymienionej wyżej Papieskiej Rady.
Do pasterzy Kościoła należy odczytanie charyzmatów i sąd
o ich autentyczności. Myśl tę zawierał List do kard. J. Stafforda – przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw Świeckich.22
„Wiem z jak wielką gorliwością i duszpasterską troską Papieska
Rada do spraw Świeckich starała się i nadal stara towarzyszyć
Drodze Neokatechumenalnej w tym decydującym etapie jej życia, gdy opracowuje ona swoje statuty. Powierzyłem to delikatne zadanie, Księże Kardynale, Papieskiej Radzie do spraw Świeckich, ze względu na władzę, która jej przysługuje na podstawie
obowiązujących norm prawa kanonicznego, a także ze względu
na jej szczególne doświadczenie w tej materii.”23
Studium Papieskiej Rady do spraw Świeckich nad charyzmatem
Drogi zostało przywołane przy okazji pierwszego warunkowego
zatwierdzenia Statutów tego ruchu.24 Również ta sama Papieska
Rada zatwierdziła osobowość prawną publiczną Neokatechumenatu
28 października 2004 r.25 Konsekwentnie, ostateczne potwierdzenie
statutów Drogi Neokatechumenalnej uczyniło to samo dykasteriom
Kurii Rzymskiej w 2008 r.26
Innym podmiotem Kurii Rzymskiej, które studiowało praktyki podejmowane przez Neokatechumenat była Kongregacja Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Oprócz Noty z 1974 r. (wyżej
już przywołanej), wymieniona Kongregacja w 1988 r. odniosła się
do liturgii praktykowanej we wspólnotach Drogi i m.in. zatwierdziła
przyjmowanie Komunii pod dwiema postaciami przy użyciu chleba przaśnego oraz umieszczenie „obrzędu pokoju” ad experimentum po modlitwie powszechnej.27 Wytyczne na temat liturgii podał
Por. J a n P a w e ł II, List do kard. Jamesa Francisa Stafforda, s. 163.
Tamże, s. 164. O kompetencji Papieskiej Rady do spraw Świeckich w odniesieniu
do apostolstwa laikatu oraz formacji katechetycznej, por. J a n P a w e ł II, Konstytucja apostolska o Kurii Rzymskiej Pastor Bonus, AAS 80 (1988) s. 841-912, art. 131-133.
24
Por. Papieska Rada do spraw Świeckich, Dekret, Prot. N. 1390/02/AIC-110,
29.06.2002, w: Droga Neokatechumenalna, Statut, Lublin 2002, s. 13.
25
Por. tenże, Dekret, 28.10.2004, Prot. N. 1761/04/AIC-110.
26
Por. tenże, Dekret, 11.05.2008, Prot. N. 1140/08/AIC 110, http://www.camminoneocatecumenale.it/it/decreto2008.pdf (data dostępu: 30.10.2008).
27
Por. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Notyfikacja o liturgiach w grupach „Drogi Neokatechumenalnej”, 19.12.1988, w: Droga neokatechumenalna w wypowiedziach Pawła VI i Jana Pawła II, s. 256.
22
23
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również prefekt tejże Kongregacji w Liście do odpowiedzialnych
za Drogę Neokatechumenalną.28 Innym dykasterium Kurii Rzymskiej, które konsultowało przyszłe Statuty Drogi była m.in. Kongregacja Nauki Wiary.29 W Polsce Neokatechumenat jest obecny
od 1975 r. Pierwsze katechezy wygłosił w Lublinie jezuita A. Cholewiński, z pomocą włoskich katechistów.30
3. Katechetyczne znaczenie neokatechumenatu
Przesłanie Neokatechumenatu znacząco wpisuje się katechetyczną działalność Kościoła. Z wypowiedzi papieża Pawła VI wynika,
że we wspólnotach neokatechumenalnych następuje pogłębienie
i rozwinięcie bogactwa chrztu św. Konsekwencją tego sakramentu
jest świadectwo wiary i autentyczne przeżywanie powołania chrześcijańskiego. Jest to swoiste doświadczenie katechumenatu pochrzcielnego, „który będzie mógł odnowić w dzisiejszych wspólnotach
chrześcijańskich te oznaki dojrzałości i pogłębienia, które w Kościele pierwotnym osiągano w okresie przygotowania do chrztu.
Wy czynicie to po chrzcie.”31 Innym razem w wypowiedzi do Neokatechumenatu, papież odniósł ten ruch do ewangelizacji i katechizacji. Misją Kościoła, także każdego wiernego, jest głosić Ewangelię,
która ukazuje sens życia i jest światłem świata. Współczesny świat
jest misyjnym i apostolskim, a ponowny katechumenat jest narzędziem inicjacji chrześcijańskiej oraz metodą stopniowej i intensywnej ewangelizacji.32
Jan Paweł II wielokrotnie kierował wypowiedzi do wspólnot
neokatechumenalnych (m.in. podczas wizytacji parafii rzymskich) i nie sposób wszystkie tutaj przytoczyć. Do ważniejszych
wypowiedzi należy list papieski z 1990 r. Papież przywołał w nim
osobiste spotkania ze wspólnotami neokatechumenalnymi, wy28
Por. F. A r i n z e, List do odpowiedzialnych za Drogę Neokatechumenalną, 01.12.2005,
http://www.kkbids.episkopat.pl/anamnesis/45/5.htm (data dostępu: 30.10.2008).
29
Por. J. S t a f f o r d, Przemówienie do katechistów wędrownych, 30.06.2002, w:
Droga Neokatechumenalna, Statut, Lublin 2002, s. 118. Innymi dykasteriami, które
również konsultowały zagadnienia związane z Drogą Neokatechumenalną były: Kongregacja Wychowania Chrześcijańskiego i Kongregacja do spraw Duchowieństwa.
30
Por. Zatwierdzenie Drogi Neokatechumenalnej, http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=25196&s=opoka (data dostępu: 14.06.2008).
31
P a w e ł VI, Audiencja ogólna, 08.05.1974, w: Droga neokatechumenalna w wypowiedziach Pawła VI i Jana Pawła II, s. 30.
32
Por. tenże, Audiencja ogólna, 12.01.1977, tamże, s. 32-40.
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powiedzi swego poprzednika na Stolicy Piotrowej oraz opinie
biskupów. Zauważył, że wśród współczesnych rzeczywistości
zrodzonych przez Ducha Świętego są wspólnoty neokatechumenalne, które ożywiają zapał misyjny i ewangelizację oraz wzbudzają nowe powołania. Na tej podstawie papież napisał: „uznaję
Drogę Neokatechumenalną za itinerarium formacji katolickiej
ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych”.33 To sformułowanie koresponduje z pojęciem katechizacji, jako stopniowym
i całościowym formowaniem chrześcijańskim. W liście z 1990 r.
Jan Paweł II zalecił ponadto, by z jednej strony biskupi docenili
to dzieło dla nowej ewangelizacji, a z drugiej, aby Neokatechumenat realizował się w pełnej jedności z Kościołem partykularnym
i powszechnym.34
Odniesienie Neokatechumenatu do nowej ewangelizacji zawierał list papieski do biskupów Europy zebranych na konwiwencji
w Wiedniu z 1993 r. „Refleksja nad Słowem Bożym i uczestniczenie w Eucharystii umożliwiają stopniową inicjację w święte misteria, formują żywe komórki Kościoła, odnawiają żywotność parafii
poprzez chrześcijan dojrzałych, zdolnych do dawania świadectwa
prawdzie dzięki radykalnie przeżywanej wierze.”35 Upływ ponad
trzydziestu lat istnienia Drogi był kolejną okazją do zauważenia
owoców katechetycznych tego ruchu, co wyraził Jan Paweł II
w przemówieniu w 1997 r. Doświadczenie neokatechumenalne
dla wielu było ponownym odkryciem znaczenia chrztu św. i Eucharystii, odczytaniem Słowa Bożego i znalezieniem wspólnoty
Kościoła.36
Na ważną rolę jaką Neokatechumenat pełni w odkrywaniu znaczenia chrztu św. – podstawowego sakramentu, zwrócił uwagę również Józef Ratzinger, który spotkał się z Drogą już pod koniec lat
J a n P a w e ł II, List do biskupa Paula Josefa Cordesa Ogniqualvolta, s. 156.
Por. tamże, s. 156-157.
35
Tenże, List do biskupów Europy zebranych na konwewencji w Wiedniu E per me
motio, s. 159.
36
Por. tenże, Przemówienie Wezwani do szczególnego zadania misyjnego w świecie
głęboko zsekularyzowanym, s. 160-161. Formacja neokatechumenalna pomaga świadomie podchodzić do obowiązków małżeńskich, por. D. M a r t i n e z M a r t i n ez,
Obowiązki małżeńskie wynikające z bonum coniugum w nauczaniu Kościoła i w świadomości wspólnot neokatechumenalnych w Polsce i w Hiszpanii, praca magisterskamps., Warszawa 1999 (biblioteka w Lądzie n. Wartą).
33
34
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sześćdziesiątych.37 Droga Neokatechumenalna buduje przestrzeń,
w której można doświadczyć spotkania z Jezusem i Słowem Bożym.38 Zwłaszcza przeżywanie misterium Chrystusa w liturgii eucharystycznej jest uprzywilejowaną drogą dla budowania wspólnoty
chrześcijańskiej, jak zauważył Benedykt XVI.39 Nowe ruchy i wspólnoty kościelne są darami Ducha Świętego. Nie można ich odrzucić,
ale należy je rozpoznać w duchu jedności eklezjalnej, co dotyczy
także Drogi Neokatechumenalnej.40
Katechetyczny wymiar Neokatechumenatu ujęty jest także w zapisach Statutu. Już pierwsze jego sformułowania przywołują słowa
Jana Pawła II, że jest to „itinerarium formacji katolickiej” i następnie: „Droga Neokatechumenalna pozostaje w służbie Biskupom
jako sposób diecezjalnej realizacji wtajemniczenia chrześcijańskiego i stałego wychowania wiary (…)”.41 Droga służy Kościołowi określonymi dobrami duchowymi, są to: katechumenat pochrzcielny,
stała formacja do wiary, tradycyjny katechumenat przygotowujący do chrztu oraz służba katechezie – w formach wypracowanych
w tym ruchu kościelnym.42
Katechezy potrzebują wszyscy wierni. Tej potrzebie Neokatechumenat wychodzi naprzeciw proponując formację dorosłych chrześcijan, zwłaszcza tych, którzy się oddalili od Kościoła, nie byli wystarczająco ewangelizowani, chcą pogłębić swą wiarę, chrześcijan
innych wyznań (nie mających jedności z Kościołem Katolickim).43
Szerszymi i zasadniczymi ramami wzrastania w wierze dla ruchu
37
Por. Il Cardinale Joseph Ratzinger durante il Convegno Sui Movimenti e le Nuove
Comunitã, 01.01.1999, http://www.camminoneocatecumenale.it/all/papa.asp?id=142
(data dostępu: 03.11.2008).
38
Por. Visita del cardinale Joseph Ratzinger, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, al Seminario Archidiocesano “Redemptoris Mater” di Roma, 16.12.2000,
http://www.camminoneocatecumenale.it/all/papa.asp?id=143
(data
dostępu:
03.11.2008).
39
Por. B e n e d y k t XVI, Spotkanie ze wspólnotami neokatechumenalnymi połączone z rozesłaniem 200 rodzin na misję Ad gentes.
40
Por. tenże, Audiencja dla duchowieństwa Diecezji Rzymu.
41
Statut 2002, art. 1 § 1-2; taki sam zapis, por. Statut 2008. Tekst Statutu jest opatrzony licznymi przypisami, w tym do licznych dokumentów Magisterium Kościoła.
Skupiając się na treści artykułów Statutu, opuszczam w tym opracowaniu odniesienia
do przypisów.
42
Por. tamże, art. 1 § 3 n. 1-4.
43
Por. tamże, art. 5 § 1.
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neokatechumenalnego jest parafia.44 Pod kierunkiem proboszcza
neokatechumeni współpracują i budują komunię z innymi wiernymi oraz grupami parafialnymi. Węższą przestrzenią, w której następuje wtajemniczenie chrześcijańskie (na wzór Świętej Rodziny
z Nazaretu) jest konkretna wspólnota neokatechumenalna.45
Formacja chrześcijańska dokonuje się w określonych etapach.
Drogę Neokatechumenalną otwierają „katechezy początkowe” głoszone przez ekipę katechistów (po zaproszeniu ich przez proboszcza). To wstępne nauczanie trwa przez dwa miesiące podczas piętnastu spotkań i kończy się trzydniową konwiwencją.46 Ci, którzy
przyjmą wezwanie do przebycia katechumenatu pochrzcielnego,
zawiązują wspólnotę oraz wyznaczają spośród siebie odpowiedzialnego za grupę i jego pomocników (potwierdzonych przez proboszcza i grupę katechistów).47
Dalsza formacja neokatechumenalna opiera się na tak istotnych
elementach jak: cotygodniowej celebracji Słowa Bożego i sprawowaniu Eucharystii (z wyróżnieniem Paschy), sakramentu pokuty,
modlitwy liturgicznej i indywidualnej oraz doświadczeniu wspólnoty wiary.48 Już po zawiązaniu wspólnoty, poszczególnymi etapami
itinerarium są: prekatechumenat, katechumenat pochrzcielny i ponowne odkrycie wybrania.
Pierwszy z tych etapów stanowią dwa stopnie. Do pierwszego
skrutynium, katechumeni uczą się rozumieć język biblijny i otrzy44
Por. tamże, art. 6 § 1-3. Por. także A. B a l c e r z a k, Wspólnoty neokatechumenalne a ewangelizacja parafii, praca magisterska- mps. Lublin 1985 (biblioteka – Ląd
n. Wartą); J. J. C a l l e s G a r z o n, El camino neocatecumenal: un catecumenado
parroquial, Salamanca 2005.
45
Por. Statut 2008, art. 7 § 1-2.
46
Por. tamże, art. 9; katechezy wstępne koncentrują się wokół tematów: nawrócenia
i sakramentu pokuty, wiary w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, Boga obecnego
w historii zbawienia, sakramentów – zwłaszcza Eucharystii i roli Pisma Świętego, por.
tamże.
47
Por. tamże, art. 10 § 1-3; katechiści wyjaśniają prezbiterowi odpowiedzialnemu
za grupę sposób przygotowania cotygodniowych celebracji Słowa i Eucharystii, por.
tamże, art. 10 § 4.
48
Poszczególne elementy formacyjne zawiera rozdział III w tytule II, por. tamże.
W tekście Statutu użyto sformułowania -„nieopieranie się złemu” (wł.: „la non resistenza al malvagio”), por. Statut 2008, art. 16 § 1. W przypisie do tego art. wskazano:
Łk 6,27-37 i Mt 5,38-48; Jezus wymaga przezwyciężenia zła dobrem. Uważam, że słowa
Statutu zawierają niezręczne określenie. Wzrastaniu w wierze towarzyszy opieranie się
czy przeciwstawianie się złemu, m.in. dobrocią i miłością zwyciężamy zło.

Prawo Kanoniczne_52_3-4.indd 78

28-10-2009 09:05:13

[11]

PRAWNY I KATECHETYCZNY WYMIAR DROGI NEOKATECHUMENALNEJ

79

mują znak krzyża Chrystusa. Przed drugim skrutynium rozważają kolejne etapy historii zbawienia. Oba stopnie trwają po około
dwóch lat.49 W drugim etapie (katechumenacie) uczestnicy są wprowadzani w modlitwę, także brewiarzową, otrzymują Credo i Ojcze
nasz. Jest to czas szczególnego przylgnięcia do Maryi – Matki Kościoła i do Ojca Świętego.50 Ostatnią trzecią fazę Neokatechumenatu
stanowi okres odkrycia wybrania. Poprzez studium „Kazania na górze”, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w czasie Wigilii Paschalnej i pielgrzymkę do Ziemi Świętej wierni odkrywają wolę Bożą
obecną w ich życiu.51 „Po ponownym odkryciu wybrania kończy się
neokatechumenat.”52
Na tym nie kończy się jednak stała formacja chrześcijańska.
Wspólnoty neokatechumenalne i ich członkowie nadal trwają
na spotkaniach liturgicznych oraz służą Kościołowi partykularnemu i parafiom.53 Propozycja neokatechumenalna jest stosownym
narzędziem, aby przygotować do chrztu te osoby, które potrzebują
chrześcijańskiego wtajemniczenia. Zwłaszcza katechezy wstępne
i okres prekatechumenatu, praktykowany na Drodze, koresponduje
z wymaganiami stawianymi w Obrzędach Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych.54 Po otrzymaniu chrztu, neofici potrzebują dalszego kształtowania. Może się to dokonywać w oparciu o metodę
neokatechumenalną, na kolejnych etapach Drogi.55
Dalsze zapisy Statutu (tytuł V) określają zadania biskupa diecezjalnego, proboszcza i prezbitera w relacji do Neokatechumenatu,
a następnie zadania katechistów i ich formację, istnienie diecezjalPor. Statut 2008, art. 19.
Por. tamże, art. 20.
51
Por. tamże, art. 21 § 1-3. W literaturze duchowej najczęściej wyróżnia się etapy:
oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia. Doświadczenie neokatechumenalne dowartościowuje etap oczyszczenia (kenozy). Praktyka Drogi pomaga zaakceptować własną
historię życia i wyrzec się różnych współczesnych idoli, por. H. D z i a d o s z, Neokatechumenat drogą wiary, Pastores 6 (2000), s. 155-156.
52
Statut 2008, art. 21 § 4. Więcej na temat założeń teologicznych i opis poszczególnych etapów Drogi, por. R. B l a z q u e z, Wspólnoty neokatechumenalne. Ocena
teologiczna, Lublin 1989.
53
Por. Statut 2008, art. 22-23.
54
Por. tamże, art. 24; Obrzędy Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych, Katowice 1988; Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984 (dalej KPK 1983), kan. 206, 788, 865.
55
Por. Statut 2008, art. 25 § 2.
49
50
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nego centrum neokatechumenalnego, funkcje katechistów i prezbiterów wędrownych oraz rodzin w misji. Ostatnia część Statutu normuje to wszystko, co wiąże się z funkcjonowaniem oraz wyborem
Międzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej za Drogę.
Wtajemniczenie chrześcijańskie jest ciągłym procesem, który
nie kończy się z chwilą przyjęcia sakramentu chrztu. Formacji (katechumenatu) potrzebują również dorośli chrześcijanie. Ta refleksja płynie m.in. ze studium dokumentów Kościoła.56 Całe bogactwo
myśli na temat katechizacji osób dorosłych, zainicjowanej nauczaniem Soboru Watykańskiego II, należy też odnieść do sytuacji polskiej. „Katecheza dorosłych uznawana jest w dokumentach katechetycznych Kościoła za problem wielkiej wagi i najznakomitszą
formę katechezy.”57 Zatem podjęcie się formacji chrześcijańskiej
w szczególnej formie neokatechumenalnej wpisuje się w postulaty
Kościoła.58
4. Prawne znaczenie Drogi Neokatechumenalnej
Znaczenie Drogi Neokatechumenalnej należy odnieść także
do norm prawnych Kościoła, by odpowiedzieć, jak ten nowy ruch
kościelny nawiązuje do bogactwa myśli kanonicznej. Pod wyraźnym
wpływem Jana Pawła II, rozpoczęła się droga rozpoznania prawnego Neokatechumenatu. Zaowocowała ona najpierw warunkowym
zatwierdzeniem Statutów w 2002 r.,59 a następnie definitywnym
ich przyjęciem w 2008 r.60
56
Por. m.in. P a w e ł VI, Adhortacja Evangelii nuntiandi, 08.12.1975, AAS 68
(1976), s. 5-76, nr 44, 54, 56; J a n P a w e ł II, Catechesi tradendae, nr 43-44; Kongregacja dla Spraw Duchowieństwa, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji, nr 65-70, 172-176.
57
Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Katechetyczne …, nr 98; por. tamże,
nr 99-101. Praktycznie, katechizację dorosłych mogą podejmować ruchy, stowarzyszenia i organizacje katolickie, por. tamże, nr 102.
58
Por. G. G e n n a r i n i, Ponowne odkrycie katechumenatu…, s. 144-150.
59
Zatwierdzenie Statutu jest przejściem od tradycji ustnej do stabilnej formy pisanej: „Czyż zdając się na tradycję ustną, nie narażało się może na ryzyko nieprecyzyjności, pozostawiając wszystko na pastwę ewentualnych arbitralnych posunięć, spowodowanych brakiem pewnych, przez wszystkich znanych i respektowanych odniesień? Dziś
te normy statutowe zatwierdzone przez Stolicę Świętą- jak słusznie jest powiedziane
w Dekrecie- stanowią stałe i pewne linie przewodnie dla życia Drogi.”, J. Stafford,
Przemówienie do katechistów wędrownych, s. 117.
60
Wypowiedzi założycieli Drogi po definitywnym zatwierdzeniu Statutu, por. Comunicatio Stampa, 13.06.2008, http://www.caminoneocatecumenale.it/it/statuti3.asp (data
dostępu 21.10.2008).
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Pomiędzy tymi wydarzeniami nastąpiło uznanie publicznej osobowości prawnej Drogi Neokatechumenalnej dekretem Papieskiej
Rady do spraw Świeckich z 2004 r. Odtąd Droga istnieje w Kościele
jako podmiot praw i obowiązków, które odpowiadają jej charakterowi, tj. zadaniom apostolatu.61 Uznanie kościelnej podmiotowości
potwierdza, że Neokatechumenat na tyle rozwinął się organizacyjnie i posiada odpowiednie środki, które wystarczają do osiągnięcia
ustalonego i wspólnego celu (dla tej osoby prawnej).62
Warto zwrócić uwagę na przymiotnik „publiczny”, co również ma
swoje znaczenie: „Publicznymi osobami prawnymi są zespoły osób
lub rzeczy, które są ustanowione przez kompetentną władzę kościelną, by wykonywały w imieniu Kościoła w oznaczanym dla nich zakresie, zgodnie z przepisami prawa, własne zadania im zlecone dla
publicznego dobra (…)”.63 Odtąd, inicjatywy neokatechumenalne
nie są tylko prywatnymi działaniami wiernych, ale jest to realizacja
celów kościelnych i „w imieniu Kościoła”. A szczegółowym punktem
odniesienia są zapisy Statutu, który podporządkowuje Drogę Neokatechumenalną służbie biskupom, jako sposób realizacji wtajemniczenia chrześcijańskiego i stałego wychowania do wiary w diecezjach.64
Kościelne osoby prawne publiczne włączają się w realizację celów kościelnych. Stąd Neokatechumenat, pod kierownictwem pasterzy Kościoła, podejmuje część duszpasterstwa wiernych. Dlatego
Eucharystia odprawiana w grupach neokatechumenalnych (w sobotę, po pierwszych Nieszporach niedzieli) stanowi część liturgicznej posługi parafialnej i mogą uczestniczyć w niej wierni, nie związani z tym ruchem.65 Konsekwentnie, liturgia eucharystyczna musi
być odprawiana z wykorzystaniem ksiąg zatwierdzonych dla Rytu
Rzymskiego, z Komunią św. przyjmowaną w postawie stojącej.66
61
Por. KPK 1983, kan. 113 § 2. Podmiotowość prawna Neokatechumenatu rozpoczyna się od dekretu, por. tamże, kan. 114 § 1.
62
Por. tamże, kan. 114 § 3.
63
Tamże, kan. 116 § 1.
64
Por. Statut 2008, art. 1 § 2. Tekst Statutu jest jednocześnie konkretyzacją celów
osoby prawnej, o czym stanowi KPK 1983 w kan. 114 § 1-3. J.I. A r r i e t a podobnie
zauważa, że publiczną osobowość prawną w przypadku Neokatechumenatu określa
metoda formacji chrześcijańskiej realizowana po chrzcie, por. tenże, Approvazione definitiva dello Statuto del Cammino Neocatecumenale, Annotazioni canoniche,
http://www.camminoneocatecumenale.it/it/statuti6.asp (data dostępu: 13.11.2008).
65
Por. Statut 2008, art. 13 § 2; J.I. A r r i e t a, Approvazione definitiva dello Statuto…
66
Por. Statut 2008, art. 13 § 3.
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Praktyka wspólnot neokatechumenalnych odchodziła jednak
od ustalonych zasad liturgicznych. Dlatego, jeszcze przed definitywnym zatwierdzeniem Statutu, prefekt Kongregacji Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów wysłał list do odpowiedzialnych za Drogę.67 Polecił w nim dostosowanie się do sześciu wskazań. Wspólnoty
neokatechumenalne stanowią część parafii, więc raz w miesiącu powinny uczestniczyć we Mszy św. „parafialnej”. Komentarze przed
czytaniami mają być krótkie. Homilia pozostaje zarezerwowana
kapłanowi lub diakonowi, zatem świadectwa wiernych i tzw. „echo
słowa” nie mogą być mylone z samą homilią.68 Zachowuje się indult
udzielony Drodze, aby „znak pokoju” przekazywano po modlitwie
powszechnej. Przyjmowanie Komunii św. ma się odbywać w postawie stojącej, nie siedzącej. Ostatnie polecenie prefekta Kongregacji dotyczyło Modlitw Eucharystycznych, należy korzystać z całego
bogactwa tych modlitw, tzn. nie tylko z Drugiej Modlitwy.69 Dyspozycje Kongregacji potwierdził następnie Benedykt XVI w przemówieniu z 12 stycznia 2006 r. Kardynał Arinze wypowiedź papieską ujął następująco: „Za pośrednictwem Kongregacji dałem wam
wskazania, zastosujcie się do nich”.70 Te uwagi na temat liturgii potwierdzają, że publiczna osobowość prawna Neokatechumenatu wymaga dbałości o pełną harmonię celebracji w małych wspólnotach
z głównymi zasadami liturgicznymi Kościoła.
Zatwierdzenie Statutu należy też odnieść do norm ogólnych prawa kanonicznego. „Żaden zespół osób lub rzeczy, pragnący otrzymać osobowość prawną, nie może jej uzyskać, chyba, że jego statuty
zostały zatwierdzone przez kompetentną władzę.”71 Droga Neokatechumenalna w swym fundamentalnym akcie stwierdza, że skłaPor. F. A r i n z e, List do odpowiedzialnych za Drogę Neokatechumenalną.
Por. Statut 2008, art. 11 § 2.
69
Poszczególne polecenia Kongregacji, por. F. A r i n z e, List do odpowiedzialnych
za Drogę Neokatechumenalną.
70
Liturgia w Neokatechumenacie: wywiad z kard. Arinze, 17.02.2006, http://www.
opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?s=opoka&id=16560 (data dostępu: 03.03.2006).
71
KPK 1983, kan. 117. „Statuty w sensie właściwym oznaczają zarządzenia wydawane zgodnie z prawem w zespołach osób lub rzeczy, a określające ich cel, konstytucję,
zarząd i sposoby działania.”, tamże, kan. 94 § 1. Na ścisłą zależność Neokatechumenatu
i katechistów od biskupa wskazywał J. S a t f f o r d (po pierwszym zaakceptowaniu
Statutu). „Musicie więc odnosić się zawsze z szacunkiem i posłuszeństwem do biskupów, zjednoczonych z Ojcem Świętym w Kolegium apostolskim. Nic bez biskupa.”,
tenże, Przemówienie do katechistów wędrownych, s. 119.
67
68
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da się z dóbr duchowych, co było już omówione w poprzednim
punkcie. Nie posiada własnego majątku, ale nie wyklucza jednak
podjęcia inicjatyw ekonomicznych, potrzebnych dla realizacji celów
ewangelizacyjnych Neokatechumenatu.72 Tymi działaniami mogą
być autonomiczne fundacje diecezjalne, erygowane przez biskupa,
na prośbę Międzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej za Drogę, które
posiadają osobowość prawną uznaną przez prawo cywilne.73 Potrzeby neokatechumenalne wspierają także darowizny osób i instytucji
oraz kolekty zbierane na różne cele.74 Przykładem fundacji związanej z Neokatechumenatem jest organizacja pożytku publicznego
„Godne życie” z siedzibą w Lublinie.75 Ta fundacja w kluczu non
profit nie prowadzi działalności gospodarczej i nie dąży do zysku.76
Jej celem jest prowadzenie działań promujących godne życie osób
i rodzin w społeczeństwie.77
Uznanie osobowości prawnej prowadzi do praw i obowiązków,
tak na zewnątrz jak i wewnątrz ruchu. Jak to już było sygnalizowane, Droga Neokatechumenalna jest realizowana w diecezjach
pod kierownictwem konkretnego biskupa diecezjalnego; praktycznie odpowiedzialna jest też Międzynarodowa Ekipa Odpowiedzialna za Drogę oraz odpowiednie Ekipy regionalne, czy diecezjalne.78
Do zadań Międzynarodowej Ekipy należy m.in.: gwarantowanie autentyczności realizacji Drogi, prowadzenie stosownych konsultacji,
kontakt z biskupami i Papieską Radą do spraw Świeckich.79 Aktualnie, Międzynarodową Ekipę tworzą (dożywotnio): K. Arguello, C.
Hernandez i ks. M. Pezzi;80 po ich śmierci nastąpi wybór odpowiedzialnych za Drogę, określony w Statucie.81
Katalog praw i obowiązków zawiera zwłaszcza tytuł V Statutu,
który dotyczy głównie roli biskupów diecezjalnych, proboszczów,
prezbiterów Drogi, katechistów, centrów neokatechumenalnych,
Por. Statut 2008, art. 4 § 1-3.
Por. tamże, art. 4 § 2.
74
Por. tamże, art. 4 § 2-3.
75
Por. http://www.fundacja.org.pl/opp/ (data dostępu: 13.11.2008).
76
Por. Statut Fundacji godne życie, tamże, § 5.
77
Por. tamże, § 6.
78
Por. Statut 2008, art. 2 n. 1.
79
Por. tamże, art. 3 n. 1-7.
80
Por. tamże, art. 34.
81
Por. tamże, art. 35 § 1-4.
72
73
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katechistów i prezbiterów wędrownych oraz „rodzin w misji”.82 Dla
niektórych wiernych uczestnictwo w Neokatechumenacie może wynikać także z realizacji zadań wskazanych, czy to przez własnego
biskupa diecezjalnego, czy to z polecenia przełożonego zakonnego.
Formacja neokatechumenalna nie może jednak naruszać posiadanego powołania kapłańskiego lub charyzmatu, a osoby zakonne muszą mieć zgodę swojego przełożonego na uczestnictwo w ruchu.83
Dekret ostatecznie zatwierdzający Statut Drogi Neokatechumenalnej stwierdza, że normy statutowe stanowią pewne i stabilne
punkty odniesienia dla tego ruchu i dla pasterzy Kościoła.84 Sformułowanie to, jak i uwagi o osobowości prawnej, nie zamyka dyskusji na temat: czym jest Neokatechumenat w Kościele. Jak każdy
nowy ruch kościelny, Droga wyprzedziła rzeczywistość prawną (życie poprzedza prawo). A zatwierdzenie Statutu „jest przede wszystkim potwierdzeniem praxis apostolskiej, żywej i utrwalonej w ciągu
tych lat”.85
Próby zdefiniowania Neokatechumenatu i jego miejsca w Kościele nie są łatwe. Uwagi J.I. Arrieta podkreślają wymiar formacyjny
i katechetyczny ruchu ujęty w formie prawnej, wykluczają jednak
porównanie Drogi do jakiegoś stowarzyszenia.86 Można się zgodzić,
że ruch neokatechumenalny nie jest stowarzyszeniem, również Statut nigdzie takiej formy prawnej nie sugeruje. Jednak trudno się
zgodzić z uwagami J.I. Arrieta, że „(…) w tym Statucie nie znajdzie się wykazu praw i obowiązków dla tych, którzy korzystają z tej
działalności” oraz „(…) Droga Neokatechumenalna stanowi faktyczne zrzeszenie osób (…)”.87 Uważam, że tylko częściowo są one
słuszne. Powstające nowe wspólnoty mogą przypominać faktyczne
zrzeszenia (grupy) wiernych. I neokatechumeni mogą zrezygnować
z kontynuowania Drogi na każdym jej etapie. Studium Statutu poPor. tamże, art. 26-33.
Por. tamże, art. 5 § 2.
84
Por. Papieska Rada do spraw Świeckich, Dekret, 11.05.2008.
85
J.I. A r r i e t a, Refleksje kanoniczne do Statutu Drogi Neokatechumenalnej, w:
Droga Neokatechumenalna, Statut, Lublin 2002, s. 132.
86
Por. tamże, s. 132-134; tenże, Approvazione definitiva dello Statuto… . Uwagi kanoniczne do Statutu Drogi oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: czym jest Neokatechumenat, por. także R. M c D e r m o t t, The Neocatechumenal Way: background,
exposition, and canonical analysis of the Statute, The Jurist 62 (2002) nr 1, s. 92-113.
87
J.I. A r r i e t a, Refleksje kanoniczne do Statutu Drogi Neokatechumenalnej, s. 134.
82
83

Prawo Kanoniczne_52_3-4.indd 84

28-10-2009 09:05:14

[17]

PRAWNY I KATECHETYCZNY WYMIAR DROGI NEOKATECHUMENALNEJ

85

kazuje jednak zaistnienie praw i obowiązków, tak po stronie osób
niezaangażowanych bezpośrednio w ten ruch (biskup diecezjalny,
proboszcz), jak i samych neokatechumenów. Przykładowo, Droga rozwija się pod kierunkiem biskupa i proboszcza, zawiera się
w tym obowiązek nadzoru. Biskup ma prawo erygowania fundacji, ze względu na potrzeby finansowe ruchu; podobnie ma prawo
erygowania seminarium Redemptoris Mater. Proboszcz zaprasza
do wygłoszenia „katechez wstępnych”, ale ma prawo nie zgodzić się
na nie. Ekipy katechistów mają obowiązek rozeznawania, czy neokatechumeni mogą przejść do następnego etapu. Obowiązkiem
katechistów jest też pogłębianie osobistej formacji. Te wybrane sytuacje pokazują, że Neokatechumenat wchodzi w przestrzeń praw
i obowiązków eklezjalnych. Dlatego zatwierdzenie Statutu było koniecznym wydarzeniem w rozwoju Drogi.
To wydarzenie prawne nawiązuje ponadto do norm trzeciej księgi
Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. „Przy zachowaniu przepisów wydanych przez Stolicę Apostolską, zadaniem biskupa diecezjalnego jest wydawanie norm odnośnie do katechezy i troska o dostarczenie odpowiednich pomocy katechetycznych, w razie potrzeby
również przygotowanie katechizmu, a także popieranie i koordynacja poczynań katechetycznych.”88 Troska katechetyczna Stolicy Apostolskiej i biskupa diecezjalnego przeplata się z działalnością misyjną
i znajduje zewnętrzny wyraz w formie Neokatechumenatu. Oznacza
to m.in. docenienie przeprowadzania katechumenatu we wspólnotach kościelnych.89 Akceptacja Statutu jest więc zaoferowaniem pasterzom Kościoła nowego i powszechnego narzędzia, przydatnego
dla realizacji celów katechetycznych i misyjnych.90
Dopełnieniem Statutu jest oddzielny dokument: Linie Orientacyjne dla Ekip Katechistów.91 To własne „Dyrektorium” Drogi NeoKPK 1983, kan. 775 § 1.
Por. tamże, kan. 788 § 1-3. Ukazanie Neokatechumenatu w świetle odnowionej
w Kościele instytucji katechumenatu, por. G. R i g o s i, Uno statuto per il catecumenato. Dal Concilio Vaticano II al camino neocatecumenale, Apollinaris 75 (2002) z. 3-4,
s. 841-854.
90
Por. J a n P a w e ł I I , Audiencja dla inicjatorów Drogi Neokatechumenalnej,
21.09.2002, w: Droga Neokatechumenalna, Statut, Lublin 2002, s. 96; A. C h i n a g l i a, Refleksje kanoniczne, tamże, s. 141-143.
91
Por. Statut 2008, art. 2 n. 2; poprzedni Statut z 2002 r. szerzej opisywał, że Droga
Neokatechumenalna jest realizowana w diecezjach: „zgodnie z liniami zaproponowanymi przez inicjatorów zawartymi w obecnym Statucie i w Dyrektorium katechetycznym
88
89
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katechumenalnej używane jest w obiegu wewnętrznym. Zostało zaaprobowane przez kard. J. Ratzingera w 2003 r.92 Jak się wydaje,
starsze wydania zebranych katechez neokatechumenalnych – używanych w obiegu wewnętrznym – rodziły kontrowersje teologiczne.
Prezbiter Drogi ks. E. Skotnicki krytycznie odniósł się do maszynopisu pt. „Katechezy Zwiastowania”, wydanego w Lublinie 1991 r.93
Analizując zawartość tych katechez i porównując je do depozytu
wiary, pisze on: „Ruchem, który ma poważną pozycję w Kościele
Katolickim, a nie zawsze utrzymuje się w ramach zdrowej nauki
Kościoła, jest, w moim przekonaniu, Neokatechumenat opierający
się na katechezach Kiko Arguello i Carmen Hernandez”.94 Krytycyzm tego autora wynika z troski o czystość wiary i samego ruchu:
„Moim pragnieniem i dążeniem nie jest szkodzić Drodze neokatechumenalnej, ale uwolnić ją od obciążeń, które hamują jej rozwój, a jednocześnie ostudzają entuzjazm wielu gorliwych księży
i świeckich”.95 Przytoczone wypowiedzi nie są odosobnione, m.in.
na ten temat poczynił uwagi A. Zuberbier. Problematyczna jest np.,
wg niego, pewna tajemniczość kolejnych etapów, dalej komunikacja jest tylko odgórna, bez miejsca na dialog czy wątpliwości.
Jakby wszystko zaczynało się od nowa z rozpoczęciem Drogi, a to,
co było dotychczasowym życiem wiary nie było istotne. Budzi też
niepokój interpretacja niektórych postaw moralnych: przedkładanie obowiązków neokatechumenalnych ponad inne zobowiązania,
publiczne negatywne wyrażanie opinii o innych, czy zbytnie odsłanianie swych grzechów i pożądań.96 Autorem zagranicznym, który
Drogi Neokatechumenalnej, które zbierają ustną tradycję oraz ponadtrzydziestoletnią
praktykę Drogi; wspomniane Dyrektorium składa się z tekstu zawartego w tomach:
Droga Neokatechumenalna. Linie orientacyjne dla ekip katechistów”, art. 2 n. 2. Por. też
J. S t a f f o r d, Przemówienie do katechistów wędrownych, s. 121.
92
Por. Comunicazione scritta del Card. J.F. Stafford agli Iniziatori del Cammino Neocatecumenale, 1 marzo 2003, Prot. N. 219/03 AIC-110, http://www.camminoneocatecumenale.it/pl/statuti3.asp (data dostępu: 13.11.2008); informację na ten temat zaczerpnąłem z Internetu. Dokument ten nie został jak dotąd opublikowany.
93
Por. E. S k o t n i c k i, Neokatechumenat. Szansa czy zagrożenie dla Kościoła?
Kielce 2000, s. 12-50. Po części opis katechez neokatechumenalnych, a po części zbiór
własnych refleksji, por. R. Piskula, Kerygmat apostolski dzisiaj. Biblijno-teologiczna
synteza dla nowej ewangelizacji, Lublin 2005.
94
E. S k o t n i c k i, Neokatechumenat, s. 51.
95
Tamże, s. 178-179.
96
Por. A. Z u b e r b i e r, Uwagi dotyczące Neokatechumenatu, w: E. Skotnicki,
Neokatechumenat. Szansa czy zagrożenie dla Kościoła? Kielce 2000, s. 189-192. Por.
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krytycznie ocenia Drogę Neokatechumenalną jest m.in. E. Zoffoli.97
Trudności duszpasterskie związane z Neokatechumenatem zauważali także poszczególni biskupi.98
Inną trudnością praktyczną, związaną z Drogą Neokatechumenalną jest pełne respektowanie forum wewnętrznego uczestników
ruchu. Zapis na ten temat podawał Statut z 2002 r. „Skrutynia
pomagają neokatechumenom w drodze nawrócenia, z poszanowaniem sumienia i forum internum, zgodnie z normami kanonicznymi (…).”99 Podobnie stanowi Statut z 2008 r.100 Porównywalnie
wypowiadał się jeden z komentatorów Statutu J. Stafford: „bardzo
odczuwane było mocne stwierdzenie o ochronie forum internum
osób, nie zmierzające do tego, aby ograniczyć drogę nawrócenia
według własnej pedagogiki wspólnoty, lecz aby gwarantować wolny
wybór osób, jednocześnie doceniając coraz bardziej sakrament pokuty (…)”.101
Obecność Drogi Neokatechumenalnej w Kościele wpisuje się
w szeroką płaszczyznę nowych ruchów i wspólnot kościelnych.102
Zatwierdzenie Statutu w 2008 r. jest działaniem pasterskim, które wychodzi naprzeciw nowym ruchom i wspólnotom, co można
znaleźć w informacji na stronie Papieskiej Rady do spraw Świeinne krytyczne pozycje: M. P o r a d o w s k i, Neokatechumenat, Wrocław; ‘Droga’
na rozdrożu. Listy pasterskie biskupów i krytyczne dokumenty o ruchu neokatechumenalnym, Komorów.
97
Por. E. Z o f f o l i, Magistero del papa e catechesi di Kiko confronto. A proposito
del Camino Neocatecumenale, Udine 1992; tenże, Verita sul Camino Neocatecumenale.
Testimonianze e documenti, Udine 1996.
98
Por. Konferencja Biskupów Apulii, Droga Neokatechumenalna. Nota pastoralna
dla prezbiterów, w: E. Skotnicki, Neokatechumenat. Szansa czy zagrożenie dla Kościoła? Kielce 2000, s 181-188; ‘Droga’ na rozdrożu…
99
Statut 2002, art. 19 § 2; por. tamże art. 28 § 2 n. 4. Por. KPK 1983, kan. 220.
100
„Gli scrutini, ispirati all’itinerario catecumenale dell’OICA, aiutano i neocatecumeni nel loro cammino di conversione, nel rispetto della coscienza e del foro interno,
secondo la normativa canonica.”, Statut 2008, art. 19 § 2; “(…) durante gli scrutini di
passaggio da loro guidati devono mantenere il massimo rispetto per gli aspetti morali della vita intima dei neocatecumeni che rientrano nel foro interno della persona”
tamże, art. 28 § 2 n. 4.
101
J. Stafford, Przemówienie do katechistów wędrownych, s. 120. Problem „szczerości” wypowiedzi, a przez to naruszenia forum wewnętrznego, por. A. Z u b e r b i e r,
Uwagi dotyczące Neokatechumenatu, s. 192.
102
Por. J a n P a w e ł II, Przemówienie Wezwani do szczególnego zadania misyjnego w świecie głęboko zsekularyzowanym.
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ckich.103 Również Benedykt XVI odniósł się do Neokatechumenatu, przy okazji swego przemówienia do duchowieństwa diecezji
rzymskiej, podczas którego poruszył temat ruchów kościelnych
i nowych wspólnot.104 Nowe ruchy często są oddolnym działaniem,
ale też jest to inicjatywa Ducha Świętego. Jako nowych charyzmatów, a przez to darów dla Kościoła, nie można ich odrzucić. Należy
je rozpoznać, w trudnym dialogu z hierarchią nadać im kształt, także prawny. Ważną też zasadą przy rozpoznawaniu nowych ruchów
jest zachowanie jedności eklezjalnej, nowe charyzmaty służą Kościołowi.105 Kościół, tak jak rozeznał dzieło św. Franciszka czy św.
Benedykta, podobnie podchodzi do Drogi Neokatechumenalnej.
Zakończenie
Nauczanie katechetyczne pełni ważną rolę w misji Kościoła, m.in.
służy wtajemniczeniu chrześcijańskiemu oraz stałemu wychowaniu
do wiary. Na mocy sakramentu chrztu, wszyscy wierni mogą i powinni uczestniczyć w realizacji tego zadania kościelnego. Tę myśl
Kościoła, w powiązaniu z nauczaniem Soboru Watykańskiego II,
wprowadzały w życie różne współczesne ruchy i nowe wspólnoty.
Jednym z nich jest Droga Neokatechumenalna, która powstała
w latach sześćdziesiątych XX wieku i jest aktualnie obecna w wielu
krajach oraz diecezjach. Praktycznemu rozwojowi wspólnot neokatechumenalnych towarzyszyło zainteresowanie Magisterium Kościoła. Wypowiedzi papieży i poszczególnych dykasterii Kurii Rzymskiej oddziaływały na kierunek rozwoju tego ruchu.
Znaczenie Neokatechumenatu jest szczególnie ważne na polu katechetycznym. Wykształcony model formacji, nawiązujący do antycznego katechumenatu, jest przydatny oraz owocny w stopniowym
i całościowym wychowaniu chrześcijańskim. To swoiste „itinerarium formacji katolickiej” jest bardzo przydatne w ewangelizacji
103
Por. Papieska Rada do spraw Świeckich, Riconoscimenti giuridici e approvazioni
statutarie, w: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/laity/laity_it/pubblicazioni/rc_pc_laity_doc_20080816_notiziario-16-2008_it.html#Riconoscimenti_giuridici_e_approvazioni_statutarie (data dostępu 13.11.2008).
104
Por. B e n e d y k t XVI, Audiencja dla duchowieństwa Diecezji Rzymu.
105
Por. tamże. Wypowiedzi na temat nowych ruchów kościelnych i ich znaczenia ewangelizacyjnego, por. tenże, Potrzeba otwartości na ruchy kościelne, http://www.oaza.pl/do_
druku.php?id=1814 (data dostępu: 28.05.2008); S. R y ł k o, Ruchy kościelne wobec wyzwań nowej ewangelizacji. 50-lecie Ruchu Światło-Życie. Konferencja, http://www.oaza.
pl/do_druku.php?id=818 (data dostępu: 28.05.2008).
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współczesnego świata. Z Drogi Neokatechumenalnej mogą skorzystać chrześcijanie, którzy zgubili swego ducha wiary. Jest to także
skuteczne narzędzie, dane biskupom Kościoła, do przeprowadzenia typowego katechumenatu osób nieochrzczonych.
Statuty Neokatechumenatu, zatwierdzone definitywnie w 2008 r.,
wielokrotnie ukazują katechetyczny wymiar Drogi. Ich zatwierdzenie posiada także znaczenie prawne. Praktyka neokatechumenalna
została tym samym rozpoznana przez Kościół. Ważnym też wydarzeniem było uznanie publicznej osobowości prawnej Drogi Neokatechumenalnej. Odtąd wpisuje się ona w realizację misji kościelnej.
Konsekwencją tych wydarzeń jest m.in. dostosowanie liturgii sprawowanej we wspólnotach neokatechumenalnych do ogólnych zasad
liturgicznych. Od odpowiedzialnych za Drogę, a zwłaszcza od katechistów, należy oczekiwać, że będą wiernie trzymać się depozytu
wiary, w postawie posłuszeństwa pasterzom Kościoła.
Dotychczasowe próby zdefiniowania: czym jest Neokatechumenat w Kościele, nie dają jednoznacznej odpowiedzi. Nie jest to jeszcze jedno ze stowarzyszeń kościelnych, ani inna typowa struktura
eklezjalna. Wydaje się, że jest to zupełnie nowa formuła kościelna
(w trakcie kształtowania się), której nie można przypisać do dotychczas rozpoznanych. Charyzmaty wiernych i asystencja Ducha
Świętego mogą rodzić wewnątrz Kościoła nowe formy praktyczne
i jednocześnie prawne. Tak rozumiana wielość dróg i bogactwo życia chrześcijańskiego istniało w historii kościelnej. Może też zaistnieć w naszych czasach. Kościół na przestrzeni wieków rozpoznawał np. charyzmaty świętych (jak np. św. Franciszka z Asyżu czy św.
Jana Bosko) oraz tworzonych przez nich wspólnot. Także aktualnie,
Magisterium Kościoła katolickiego towarzyszy Drodze Neokatechumenalnej w rozpoznaniu roli i znaczenia tego ruchu.
The legal and catechistic meaning of the Neocatechumenal Way
The catechistic instruction fulfils an important part in the mission of the
Church, among other things that serves to the initiation to the Christian and
stable its education into the faith. This thought of the Church undertook the
Neocatechumenal Way which came to life in the sixties of the XX Century
and is still present in many countries and dioceses. To the development of
neocatechumenal communities accompanied the interest of the Magisterium of
the Church. The meaning Neocatechumenal Way is especially important on the
catechistic field. The educated model of the formation, links back to ancient
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catechumenat, is useful and fruitful in the gradual and general Christian education
and in the evangelization of the present world.
The Statutes Neocatechumenal Way, confirmed finally in 2008, possesses also
a legal importance. The practice this Way became consequently recognized by the
Church. Also an important event was the acknowledgement of the public legal
personality of the Neocatechumenal Way. From here the Way enrolls into the
realization of the church mission. A consequence of these events is among other
things, the adaptation of the liturgy performed in neocatechumenal communities
to liturgical rules.
Current attempts of defining – what is Neocatechumenal Way in the Church,
do not give an univocal answer. This is not one of the church associations,
nor other typical ecclesiastical structure. It seems that this is the completely
new church formula (in the process of the formation itself) which couldn’t be
attributed to until now that is recognized. Christians’ charisma and the attendance
of the Saint Spirit produce in the church new practical forms, and simultaneously
legal. So understood plurality of ways and the wealth of the Christian life existed
in the history. The church recognized the new charisma, also at present and the
Magisterium of the Catholic Church accompanies the Neocatechumenal Way.
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Treść: Wstęp. – 1. Ogólne pojęcie przejścia. – 2. Przejście
z jednego instytutu zakonnego do innego instytutu zakonnego. – 2.1. Podmiot
przejścia. – 2.2. Procedura. – 2.3. Przebieg próby w nowym instytucie. – 2.4. Nowa
profesja wieczysta. – 3. Przejście z instytutu zakonnego do instytutu świeckiego
albo do stowarzyszenia życia apostolskiego, albo z nich do instytutu
zakonnego. – 4. Przejście z niezależnego klasztoru do innego klasztoru tegoż
instytutu albo federacji lub konfederacji. – Zakończenie.

Wstęp
Życie konsekrowane przez profesję rad ewangelicznych jest trwałą formą życia, w której wierni pod działaniem Ducha Świętego,
naśladując dokładnie Chrystusa, oddają się całkowicie umiłowanemu nade wszystko Bogu1. Rady ewangeliczne czystości, ubóstwa
i posłuszeństwa, oparte na nauce i przykładzie Chrystusa, są darem Bożym, który Kościół otrzymał od Pana i z Jego woli ustawicznie je zachowuje2. Bardzo liczne są w Kościele instytuty życia
konsekrowanego, które według udzielonej im łaski i charyzmatu
założyciela, posiadają różne dary. Sługa Boży Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Vita consecrata (n. 5) porównał wielość form
życia konsekrowanego do drzewa o wielu gałęziach, które tkwi korzeniami w Ewangelii i przynosi obfite owoce, w każdej epoce życia
Kościoła. Nieprzemijająca Jego młodość objawia się także współcześnie. Powstają obok już tych znanych i zatwierdzonych przez
1
2

Por. kan. 573 KPK/83.
Por. kan. 575 KPK/83.
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odpowiedni autorytet Kościoła nowe instytuty zakonne w ramach
już istniejących form życia konsekrowanego, czy też pojawiają się
nowe jego formy pod wpływem bodźców duchowych i apostolskich.
Różnorodność charyzmatów i posług, jakie pełnią zakonnicy i zakonnice, jest wielkim bogactwem samego Kościoła.
Pluralizm instytutów życia konsekrowanego, atrakcyjność charyzmatów założycieli i różnorodnych form zaangażowania osób
konsekrowanych, otwiera przed zakonnikami czy zakonnicami
możliwość przejścia z jednego instytutu do drugiego. Fenomen ten
nie pojawił się współcześnie, wraz z występującą różnorodnością
form życia konsekrowanego w łonie Kościoła i z szeroką możliwością rozwijania własnego powołania zakonnego, jakie oferuje atrakcyjność charyzmatów założycieli poszczególnych instytutów. Korzenie możliwości przejścia z jednego instytutu do drugiego, sięgają
antycznych form życia zakonnego3. Współcześnie Kościół, mimo
ujęcia w formie negatywnej kan. 684 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego (dalej: KPK/83)4, zasadniczo nie czyni większych przeszkód
w zmianie instytutu tym osobom konsekrowanym, które w wyborze
kierują się motywem pełniejszego wypełnienia woli Bożej i realizacji powołania zakonnego. Wolność wyboru stanu życia i jego realizacji jest jednym z podstawowych praw człowieka, które akcentuje
prawo kanoniczne w kan. 219 KPK/83. Jednak to przejście może
się dokonać zgodnie z przepisami prawa powszechnego i własnego
zainteresowanych instytutów.

3
Zagadnienie przejścia z jednego do innego instytutu zakonnego, pod względem
historycznym, zostało ukazane w artykułach: F. C u b e l l i, Passaggio da una religione all’altra, w: Dizionario degli istituti di perfezione, t. VI, Roma 1980, col. 1214-1230;
M.J. G i r a l d o, Excursus historicus de egressu e religijne, Commentarium pro Religiosis et Missionariis 23(1942), s. 132-145, 199-211; A. R a v a, Il passaggio da un istituto
religioso a un altro, Quaderni di diritto ecclesiale 21(2008), s. 299-304.
4
W trakcie prac nad rewizją Kodeksu Prawa Kanonicznego przyjęto, że zakonnik
„nie może przejść z własnego do innego instytutu bez pozwolenia najwyższych przełożonych….”. Uznano, że wcześniejsza wersja kan. 684 §1 stanowiąca, że zakonnik
„może przejść do innego instytutu”, mogłaby być odczytana w pewnym sensie jako
zachęta do zmiany instytutu. Por. Communicationes 13 (1981) 326-328; J. C o r s o, Separazione dall’istituto. Procedura amministrativa, w: I religiosi e il nuovo codice di diritto
canonico. Atti della XXII Assemblea CISM, Roma 1984, s. 201; A. R a v a, Il passaggio
da un istituto religioso a un altro, dz. cyt., s. 305; J. A b b a s s, Transfer to another religious institute in the latin and eastern catholic Churches, Commentarium pro Religiosis
et Missionariis 79(1998), s. 138.
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Przedmiotem niniejszego artykułu będzie omówienie zagadnienia przejścia z własnego instytutu zakonnego do innego, w świetle
aktualnie obowiązujących norm KPK/83, z odwołaniem się w niektórych kwestiach szczegółowych do legislacji Kodeksu Pio-Benedyktyńskiego z 1917 roku.
1. Ogólne pojęcie przejścia
Przez prawne przejście z jednego do drugiego instytutu należy rozumieć fakt opuszczenia przez zakonnika o ślubach wieczystych własnego instytutu, tzn. tego, z którym zakonnik jest aktualnie związany złożonymi ślubami zakonnymi, przy równoczesnym
i bezpośrednim wstąpieniu do wybranego nowego instytutu, przy
zachowaniu ciągłości ślubów zakonnych i przynależności do stanu życia konsekrowanego5. Wstąpienie to nie jest równoznaczne
z przejściem definitywnym, gdyż następuje ono po odbyciu odpowiedniej próby w nowym instytucie, przypisanej prawem powszechnym i własnym, oraz złożeniu w nim nowej wieczystej profesji zakonnej. Trzeba zaznaczyć, że nie można mówić o prawnym
przejściu wówczas, gdy podmiot utracił już wcześniej przynależność
do instytutu, czy to na podstawie indultu sekularyzacji, czy dekretu prawnego wydalenia, a w późniejszym czasie wyraził wolę przynależności do jakiegokolwiek instytutu i został do niego przyjęty.
W takim przypadku mamy do czynienia ze zwyczajnym przyjęciem
do instytutu, regulowanym takimi samymi przepisami prawa kanonicznego, jak przy każdym innym wstąpieniu do instytutu6. Należy
podkreślić, że przejście z jednego do drugiego instytutu, o którym
mowa w kann. 684-685 aktualnie obowiązującego Kodeksu Prawa
Kanonicznego, nie powoduje utraty przez zakonnika przynależności do stanu życia konsekrowanego, lecz zmienia specyfikę jego powołania zakonnego7. Śluby zakonne złożone w poprzednim instytucie nadal pozostają zobowiązujące, ale muszą być zachowywane
5
Por. B.W. Z u b e r t, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 2, cz. III,
Lublin 1990, s. 198; E. G a m b a r i, I religiosi nel Codice. Commento ai singoli canoni,
Milano 1986, s. 342.
6
Por. A. T a b e r a, G.M. de A n t o ñ a n a, G. E s c u d e r o, Il diritto dei religiosi. Manuale teorico su gli Stati di perfezione, Roma 1961, s. 506.
7
Por. C. B a l e a n i, I requisiti di attuabilità dell’istituto giuridico del passaggio: il
principio generale e il consenso, Commentarium pro Religiosis et Missionariis 80(1999),
s. 127.
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według reguł i charyzmatu nowego instytutu. Zakonnik, w czasie
odbywania próby w nowym instytucie, aż do chwili złożenia nowej
profesji zakonnej, pozostaje członkiem poprzedniego instytutu. Pomimo to więzy z tym instytutem ulegają zawieszeniu, gdyż jest on
podporządkowany de facto dyscyplinie instytutu, do którego złożył
prośbę przynależności. Zobowiązany jest również do praktykowania
praw i obowiązku nowego instytutu, wobec czego prawa i obowiązki wynikające z przynależność do poprzedniego instytutu na czas
próby ulegają zawieszeniu. Dopiero przejście definitywne, które
następuje w momencie złożenia nowej profesji zakonnej po odbyciu określonej prawem próby, powoduje utratę przynależności
do poprzedniego instytutu oraz wygaśnięcie ślubów, obowiązków
i praw w nim nabytych, przy równoczesnym nabyciu tej przynależności do nowego instytutu, wraz z nowymi obowiązkami i prawami
z tym instytutem związanymi8.
Przejście zakonnika do innego instytutu nie zależy wyłącznie
od samej woli zainteresowanego, gdyż nie należy do jego praw.
Może ono się dokonać tylko i wyłącznie za zgodą najwyższego przełożonego zarówno instytutu a quo i jak ad quem, przy zachowaniu
procedury określonej prawem powszechnym i własnym instytutu
przyjmującego. Aktualnie, zgodnie z kan. 684 §4 KPK/83, tylko
w przypadkach przejścia z instytutu zakonnego do instytutu świeckiego czy do stowarzyszenia życia apostolskiego, bądź z nich do instytutu zakonnego, jest wymagana także zgoda Stolicy Apostolskiej.
Natomiast w pozostałych, decyzja należy wyłącznie do zainteresowanych najwyższych przełożonych, poprzedzone zgodą ich własnych rad. Należy zauważyć, że Prawodawca Kodeksu z 1983, biorąc
pod uwagę różnorodność form życia konsekrowanego, nie ustanowił jednolitej procedury dla wszelkich możliwych przejść z jednego instytutu do drugiego. Wprowadził natomiast w niej zasadnicze
zmiany w porównaniu z prawodawstwem poprzedniego Kodeksu,
ustanawiając w pewnym sensie warunki bardziej restrykcyjne. Restrykcyjność ta podyktowana jest przede wszystkim faktem, iż każde przejście, podyktowane tak pierwotnym „błędem” w wyborze
rodziny zakonnej, czy też innymi motywami, jest ze swej natury po8
Por. D. A n d r é s, Le forme di vita consacrata, Commentario teologico-giuridico al
Codice di diritto canonico, Roma 2005, s. 626-627; E. G a m b a r i, I religiosi nel Codice. Commento ai singoli canoni, dz. cyt., s. 342.
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ważnym wydarzeniem w życiu osoby konsekrowanej, powodującym
także pewne konsekwencje kanoniczne. Trzeba podkreślić w tym
miejscu, że w każdym instytucie występuje różnorodność obowiązków i praw, wypływających z faktu złożenia ślubów, a także rożne
formy ich realizacji w codziennym życiu. Wydaję się, że ta różnorodność jest przyczyną ustalenia przez prawodawcę precyzyjnych
reguł przejścia z jednego instytutu do drugiego, w celu uniknięcia
serii przejść niekorzystnych dla obydwóch instytutów, niekiedy podyktowanych niestabilnością czy zmiennością podmiotu9.
KPK/83 w kan. 684-685 określił procedurę trzech możliwych sposobów przejść: z jednego instytutu zakonnego do innego instytutu
zakonnego, z niezależnego klasztoru do innego klasztoru tegoż instytutu albo federacji lub konfederacji oraz z instytutu zakonnego
do instytutu świeckiego albo do stowarzyszenia życia apostolskiego,
albo odwrotnie, z jednego z nich do instytutu zakonnego.
2. Przejście z jednego instytutu zakonnego
do innego instytutu zakonnego
Zasadniczym przedmiotem regulacji, zawartych w kan. 684 i 685
KPK/83, jest zagadnienie przejścia z jednego instytutu zakonnego
do innego instytutu zakonnego. Ta forma zmiany instytutu nie obejmuje przejścia z instytutu zakonnego do świeckiego i odwrotnie
oraz z instytutu zakonnego do stowarzyszenia życia apostolskiego
czy też z instytutu świeckiego do stowarzyszenia życia apostolskiego
i odwrotnie. Są one unormowane w KPK/83 osobnymi kanonami,
które będą poddane interpretacji w dalszej części artykułu. Odrębność ta ma swe uzasadnienie w zasadniczej różnicy, jaka zachodzi
pomiędzy instytutami zakonnymi a pozostała grupą wymienionych
instytutów. Dotyczy ona przede wszystkim formy konsekracji Bogu
i Kościołowi, dokonującej się na podstawie odmiennych zobowiązań, tak natury prawnej, jak i eklezjalnej.
2.1. Podmiot przejścia
Prawodawca aktualnie obowiązującego KPK/83 postanawia
w kan. 684 §1, że „zakonnik po ślubach wieczystych nie może
przejść z własnego do innego instytutu bez zezwolenia najwyższych
9
Por. D. A n d r é s, Le forme di vita consacrata, dz. cyt., s. 616; A. R a v a, Il passaggio da un istituto religioso a un altro, dz. cyt., s. 304.
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przełożonych obydwu instytutów, którzy winni uzyskać zgodę własnej rady”.
Z analizy treści cytowanego kanonu wynika jasno, że tylko zakonnik o ślubach wieczystych może zmienić przynależność do instytutu. W przeciwieństwie do postanowień poprzedniego Kodeksu10, nie mają takiej możliwości zakonnicy związani z instytutem
ślubami czasowymi. Schemat nowego Kodeksu z 1977 roku umożliwiał przejście z jednego instytutu do drugiego również zakonnikom
na ślubach czasowych11. Jednak w trakcie dalszych prac na rewizją
Kodeksu, możliwość przejścia do innego instytutu została zawężona tylko do członków instytutu o ślubach wieczystych12. Zaś uniemożliwienie korzystania z tej możliwości członkom o ślubach czasowych jest spowodowane brakiem ich definitywnej przynależności
do instytutu. Prawo kanoniczne nie zabrania im jednak przystąpienia do innego instytutu po wygaśnięciu ślubów czasowych. W myśl
kan. 688 §1 KPK/83, mogą oni w tym przypadku swobodnie opuścić instytut, w którym wcześniej złożyli swe śluby, a które wygasły
po upływie czasu, na jaki zostały złożone. Osoby te, jako podmioty
niezwiązane żadnymi ślubami zakonnymi, mogą wybrać jakikolwiek
stan życia i różnorodne formy jego realizacji, w tym także powtórnie złożyć akces przynależności do jakiegokolwiek wybranego instytutu życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego.
Nie mogą tego uczynić tylko w trakcie trwania ich ślubów czasowych, chyba że – zgodnie z kan. 688 §2 KPK/83 – od najwyższego
przełożonego instytutu aktualnej przynależności uzyskają indult
odejścia, połączony z dyspensą od obowiązku zachowania ślubów
zakonnych. Jeśli nie uzyskają tegoż indultu, ich przyjęcie do nowicjatu, w myśl kan. 643 §1 n. 3° KPK/83, jest nieważne z mocy
samego prawa. Muszą też pamiętać o poinformowaniu właściwych przełożonych instytutu o fakcie ich wcześniejszego włączenia
do jakiegoś instytutu życia konsekrowanego lub stowarzyszenia życia apostolskiego. Jeśli fakt tej przynależności byłby przedmiotem
zatajenia z ich strony, to w myśl kan. 643 §1 n. 5° KPK/83, przyjęcie

Por. kan. 633 §2 i 634 KPK/1917.
Por. Pontificia Commissio Codicis Iuris Canonici Recognoscendo, Schema canonum de iure institutorum vitae consecratae, Città del Vaticano, s. 42, can. 75 §3.
12
Por. Communicationes 13(1981) 328.
10
11
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do nowicjatu jest nieważne z mocy samego prawa13. Trzeba też podkreślić, że fakt ich wcześniejszej przynależności do jakiegokolwiek
instytutu i eksperymentowania formy życia konsekrowanego, przez
dłuższy czy krótszy okres, nie może być podstawą ewentualnego
skrócenia procesu formacyjnego w nowym instytucie. Przechodzą
oni ten sam iter formacyjny, przepisany prawem powszechnym, jaki
był zastosowanych przy ich pierwszym wstępowaniu na drogi życia
zakonnego, włącznie z przyjęciem do nowicjatu.
Podmiotem przejścia może być więc każdy, kto złożył w jakimkolwiek instytucie zakonnym – tak na prawie papieskim jak i diecezjalnym – śluby wieczyste, nie wyłączając osób duchownych.
2.2. Procedura
Z inicjatywą przejścia do innego instytutu występuje sam zainteresowany, który w prośbie kierowanej do najwyższych przełożonych instytutów a quo i ad quem, wyraża wolę zmiany instytutu14.
Petycja jest niezbędna, gdyż nikt nie może zmusić osoby zakonnej
do zmiany instytutu wbrew jej woli15. Jest ona w wielu wypadkach
konsekwencją wcześniejszych rozmów, prowadzonych między zainteresowanym a wyżej wymienionymi podmiotami władzy zakonnej,
13
Prawodawca wyraźnie mówi o fakcie zatajenia włączenia kogoś do instytutu życia konsekrowanego, które następuje z chwilą złożenia ślubów lub innych świętych
więzów, bądź do stowarzyszenia życia apostolskiego na podstawie innych form inkorporacji (śluby, przysięga, przyrzeczenia, czy nawet wpisania na listę członków). Nie czyni nieważnym wcześniejsze przyjęcie do nowicjatu w wyżej wymienionych instytutach,
czy nawet ważne jego kanoniczne ukończenie, jeśli nie było ono bezpośrednio połączone z prawnym włączeniem do instytutu. Również zatajenie prowadzenia życia pustelniczego, o którym mowa w kan. 603 KPK/83, czy też przynależność do stanu dziewic,
regulowana kan. 604 KPK/83, nie powoduje nieważności przyjęcia do nowicjatu. Por.
L. C h i a p p e t t a, Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale, Roma
1996, s. 785.
Należy w tym miejscu podkreślić, że wcześniejsze przyjęcie do nowicjatu, czy też
prowadzenie życia pustelniczego lub przynależność do stanu dziewic, może stać się
przeszkodą, czyniącą nieważne przyjęcie do nowicjatu tylko na mocy prawa własnego,
jak to zostało postanowione w kan. 643 §2 KPK/83. Jednak fakty te nigdy nie powinny
być przemilczane przed przełożonymi, nawet wówczas, gdy ich zatajenie nie czyni nieważne przyjęcie do nowicjatu.
14
W razie podziału instytutu na prowincje lub części z nią zrównane, prośby te
powinny być przesłane do najwyższych przełożonych za pośrednictwem odpowiednich
przełożonych wyższych, którzy powinni dołączyć własną opinię, dotyczącą przesłanek
skłaniających zakonnika do zmiany instytutu.
15
Por. V. De P a o l i s, La vita consacrata nella chiesa, Bologna 1992, s. 362.
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lub też z innymi przełożonymi wyższymi – w razie podziału instytutu na prowincje lub części z nią zrównane – bądź też wcześniejszego
legalnego pobytu samego zakonnika w zainteresowanym instytucie, na podstawie udzielonego pozwolenia, o którym mowa w kan.
665 §1 KPK/83. Jest rzeczą zasadną, chociaż obecne prawo bezpośrednio tego nie wymaga16, aby zawierała ona uzasadnienie decyzji
przejścia z jednego do innego instytutu. Jej motywy mogą być rożne:
pragnienie głębszego przeżywania i pełniejszej realizacji własnego
powołania poprzez wybór życia kontemplacyjnego czy innej formy
apostolatu, odpowiadającej własnym aspiracjom czy zdolnościom;
różne trudności, które przeszkadzają w spokojnym przeżywaniu
własnego powołania, wynikłe w instytucie aktualnej przynależności,
mające swe źródło m.in. w trudnych relacjach z własnymi przełożonymi albo z innymi członkami instytutu, czy też w niewłaściwym
przystosowaniu się do wymagań samego instytutu i jego zadań17;
stan zdrowia, który nie pozwala zainteresowanemu realizować
w pełni zadań instytutu; powolne „umieranie” instytutu, spowodowane brakiem powołań, w konsekwencji prowadzące do stopniowego ograniczenia jego aktywności apostolskiej18. Jednak nie powinna
być brana pod uwagę ta prośba, która jest konsekwencją grożącego wydalenia z instytutu19. Jeśli są podstawy do wszczęcia procesu
o wydalenie zakonnika z instytutu, to taki proces należy rozpocząć
zgodnie z przepisami prawa. Ewentualna rezygnacja z takiego proPor. B.W. Z u b e r t, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, dz. cyt., s. 199.
Wszelkie niezadowolenie, mające swe źródło w konflikcie z własnymi przełożonymi czy też z własną wspólnotą, bądź częste naruszanie reguł życia zakonnego, nie powinno być podstawą udzielenia pozwolenia na przejście do innych instytutów. Przełożeni powinni w tej sytuacji poszukiwać innych rozwiązań w celu usunięcia powyższy
trudności. Por. G. G h i r l a n d a, La problematica della separazione del religioso dal
proprio istituto, w: AA.VV., Il nuovo diritto dei religiosi, Roma 1984, s. 158-159. Niestety
w praktyce są one często motywem udzielania pozwolenia na zmianę instytutu. Jednak
nie powinny być zakryte przed przełożonymi instytutu przyjmującego. W niektórych
sytuacjach ma się jednak wrażenie, jakby przełożeni za wszelką cenę chcieli się pozbyć
zakonnika nieużytecznego, niewygodnego, czy też skonfliktowanego ze wszystkimi.
18
Por. A. T a b e r a, G.M. de A n t o ñ a n a, G. E s c u d e r o, Il diritto dei religiosi, dz. cyt., s. 507; C. B a l e a n i, I requisiti di attuabilità dell’istituto giuridico del
passaggio: il principio generale e il consenso, dz. cyt., s. 127-128; G. G h i r l a n d a, La
problematica della separazione del religioso dal proprio istituto, dz. cyt., s. 158-159; F.J.
R a m o s, CC. 684-685. Comentario, w: Comentario exegético al Código de Derecho
Canónico, vol. II/2, Pamplona 2002, s. 1746.
19
Por. D. A n d r é s, Le forme di vita consacrata, dz. cyt., s. 618.
16
17
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cesu na korzyść ułatwienia przejścia, byłaby tylko pozornym ułatwieniem rozwiązania sprawy. Należy pamiętać, że zakonnik w sposób definitywny przechodzi do instytutu po przejściu przynajmniej
trzyletniego okresu próby. Jednak w każdej chwili, z różnych przyczyn, może być odesłany do pierwotnego instytutu, a ten ma obowiązek go przyjąć. Gdy istnieją przyczyny, które są podstawą wydalenia zakonnika z instytutu, należy wszcząć proces o wydalenie,
o którym mowa w kan. 695-704 KPK/83. Po prawnym wydaleniu
ex-zakonnik, może być przyjęty do każdego instytutu, który zechce
go przyjąć, pod warunkiem rozpoczęcia normalnego procesu formacyjnego, łącznie z odbyciem nowicjatu kanonicznego.
Prawodawca, w przeciwieństwie do ustawodawstwa Kodeksu Pio-Benedyktyńskiego20, nie wymaga interwencji Stolicy Apostolskiej,
czy też biskupa diecezjalnego w przypadku instytutów na prawie
diecezjalnym, w celu udzielenia pozwolenia na przejście z jednego
instytutu do drugiego. Aktualnie, w myśl kan. 684 §1 KPK/83, takiego pozwolenia udzielają – na zasadzie wzajemności – najwyżsi
przełożeni zainteresowanych instytutów, po wcześniejszym uzyskaniu zgody własnych rad. Zadanie tych ostatnich polega nie tylko
na wyrażeniu zgody, ale także na dokonaniu właściwej oceny zasadności motywów przedłożonych przez zakonnika, którymi się kieruje,
prosząc o zmianę przynależności do instytutu. Przełożeni nie mogą
delegować tej kompetencji innym, nawet wyższym przełożonym21.
Udzielenie takiego pozwolenia, w sensie ścisłym, nie jest równoznaczne z indultem odejścia z instytutu, o którym mowa w kan.
691 §1 KPK/83. Wyrażenie zgody przez najwyższego przełożonego instytutu aktualnej przynależności jest specjalnym indultem,
ma mocy, którego zakonnik może przebywać w innym instytucie,
w celu przejścia określonej prawem próby, przed jego definitywnym przejściem do tegoż instytutu. Ponadto indult zawiera w sobie
aprobatę na ewentualne złożenie ślubów wieczystych w wybranym
przez zakonnika instytucie i – tym samym – na definitywne do niego
przejście, po pozytywnym zaliczeniu próby i dopuszczeniu do złożenia ślubów przez kompetentnych przełożonych instytutu przyjmującego. Natomiast zgoda ze strony najwyższego przełożonego tego
Por. kan. 632 i 638 KPK/1917.
Por. D. A n d r é s, Le forme di vita consacrata, dz. cyt., s. 618; B.W. Z u b e r t,
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, dz. cyt., s. 199.
20
21
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instytutu nie jest utożsamiania ze zwyczajnym przyjęciem, o którym
mowa w kan. 641 KPK/83, ani też z dopuszczeniem do złożenia
wieczystych ślubów zakonnych. Jest aktem specjalnego przyjęcia
do instytutu na czas próby osoby związanej już wieczystym ślubem.
Dopiero po jej pozytywnym zaliczeniu może nastąpić dopuszczenie
do nowej wieczystej profesji i jej złożenie, skutkujące definitywnym
przejściem.22
Oczywiste jest, że przejście nie może się dokonać przy braku akceptacji najwyższego przełożonego instytutu przyjmującego. Instytuty posiadają pełną autonomię w przyjmowaniu kandydatów. Sam
zainteresowany, czy jakakolwiek inna instytucja kościelna, w tym
także Stolica Apostolska, nie mogą zmusić instytutu do przyjęcia
w swoje szeregi kandydata, w tym także i tego, który jest złączony
więzami przynależności do innego instytutu i wyraża wolę przejścia.
Z tego też powodu staje się bezprzedmiotowe ewentualne wniesienie rekursu przeciw negatywnej decyzji najwyższego przełożonego
instytutu przyjmującego.
Przejście jest niemożliwe również z powodu nie wyrażenia zgody
przez najwyższego przełożonego instytutu aktualnej przynależności
prawnej osoby zakonnej. Może on także sprzeciwić się bezzwłocznemu przejściu swego podwładnego, sprawującego poważniejsze
urzędy czy funkcje, które nie mogą być natychmiast powierzane
innym, proponując odłożenie zmiany instytutu aż do momentu
znalezienia i przygotowania jego następcy23. Natomiast do sytuacji
czysto emocjonalnych powinien podchodzić z rozwagą, proponując
zakonnikowi dodatkowy czas na refleksję i oferując mu wszelaką
pomoc w rozeznaniu właściwej drogi realizacji jego powołania zakonnego. Jednak, biorąc pod uwagę rożne przyczyny, które skłoniły przełożonego do nie wyrażenia zgody, zakonnik może wnieść
rekurs, jeśli nawet prawodawca takiej możliwości bezpośrednio
nie przewiduje, do Stolicy Apostolskiej lub do biskupa diecezjalnego w przypadku instytutów na prawie diecezjalnym. Rekurs,
wniesiony zgodnie z przepisami prawa, będzie bezprzedmiotowy,
jeśli na przejście nie wyraził zgody także najwyższy przełożony in-

Por. D. A n d r é s, Le forme di vita consacrata, dz. cyt., s. 617.
Por. G. G h i r l a n d a, La problematica della separazione del religioso dal proprio
istituto, dz. cyt., s. 158.
22
23
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stytutu przyjmującego.24 Istnieje też inna możliwość, w przypadku
otrzymania negatywnej odpowiedzi na przejście przez najwyższego
przełożonego instytutu aktualnej przynależności. Wówczas zakonnik może poprosić o indult odejścia, połączony z dyspensą od obowiązujących ślubów zakonnych i wstąpić do nowego instytutu, którego przełożeni wyrazili wolę jego przyjęcia, rozpoczynając jednak
od początku iter formacyjny. Ta forma obejścia kanonicznej instytucji przejścia z jednego instytutu do drugiego jest możliwa tylko
w przypadku zakonników, którzy nie są związani żadnym stopniem
święceń. Zakonnicy duchowni, zgodnie z postanowienia kann. 691
i 693 KPK/83, mogą opuścić instytut aktualnej inkardynacji za zezwoleniem Stolicy Apostolskiej, bądź w instytutach na prawie diecezjalnym za zgodą biskupa diecezjalnego, pod warunkiem, że znajdą sobie biskupa, który wyrazi gotowość inkardynacji lub przyjęcia
ich do diecezji na okres próby.
Najwyżsi przełożeni mogą udzielić zakonnikowi zezwolenia
na zmianę instytutu wówczas, gdy uzyskają zgodę własnym rad, wyrażoną zgodnie z kan. 127 §1 KPK/83. Tym samym osąd motywów,
które skłoniły zakonnika do zmiany instytutu, nie pozostaje w gestii
tylko przełożonych, ale także ich własnych rad. Gdy którakolwiek
z rad nie wyraziła takiej zgody, przejście staje się prawnie niemożliwe. Jeśliby w takiej sytuacji którykolwiek najwyższy przełożony zezwolił na przejście, to jest ono nieważne. Powoduje ono także nieważność okresu próby zakonnika i wszystkich jego sukcesywnych
aktów, łącznie z profesją wieczystą w nowym instytucie25.
Prawodawca nie ustala, który z najwyższych przełożonych pierwszy powinien wdrożyć procedurę przejścia i wyrazić zgodę. W zasadzie jest to bez znaczenia. Stawia on w tym względzie jeden warunek, a mianowicie posiadanie przez zakonnika zgody obydwu
24
Por. C. B a l e a n i, I requisiti di attuabilità dell’istituto giuridico del passaggio: il
principio generale e il consenso, dz. cyt., s. 127-128; L. C h i a p p e t t a, Il Codice di
diritto canonico, dz. cyt., s. 829. Innego zdania jest P. Malecha, pracownik Sygnatury
Apostolskiej, który uważa, że zakonnik nie ma możliwości wniesienia rekursu przeciwko negatywnej decyzji przełożonego generalnego, gdyż przejście do innego instytutu
nie jest jego prawem. Nawet gdyby został wniesiony to skończyłby się prawdopodobnie
niepowodzeniem. Swoją tezę podpiera faktem nie znalezienia w archiwum wspomnianego trybunału rekursów w omawianej materii od 1983 roku do 2006 roku. Zob. P.
M a l e c h a, La separazione dall’istituto religioso, w: AA.VV., La vita consacrata nella
Chiesa, Quaderni della Mendola, t. 14, Milano 2006, s. 279.
25
Por. A. R a v a, Il passaggio da un istituto religioso a un altro, dz. cyt., s. 306.
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najwyższych przełożonych, m.in. w celu rozpoczęcia w nowym instytucie przepisanej prawem próby. Należy wziąć pod uwagę to,
co zostało już wcześniej zasygnalizowane, iż w większość przypadków sama oficjalna prośba zainteresowanego, skierowana do najwyższych przełożonych odrębnymi pismami, jak i sam akt ich decyzji, są poprzedzone wielorakimi rozmowami i kontaktami na wielu
płaszczyznach. W tym sensie wola przejścia zakonnika nikomu z zainteresowanych nie jest obca, a szczególnie najwyższemu przełożonemu instytutu, do którego zakonnik zgłosił akces przynależności.
Przełożony ten powinien, zanim wyrazi zgodę, zwrócić się do swego odpowiednika aktualnej przynależności zakonnika o przesłanie
niezbędnych informacji dotyczących kandydata. Obowiązkiem tego
ostatniego jest przesłanie żądanych informacji, zgodnie z prawdą,
ale także z roztropnością i obiektywnością. W przesłanej dokumentacji nie może zabraknąć oprócz curriculum vitae i ustosunkowania
się do prośby zakonnika, dotyczącej zmiany instytutu, także innych
informacji z życia proszącego tak pozytywnych jak i negatywnych,
a szczególnie tych, które mogą w przyszłości spowodować szkody
tak dla instytutu przyjmującego jak i dla samego Kościoła. Nie powinien być przedmiotem zatajenia fakt poniesienia przez zainteresowanego w przeszłości odpowiedzialności karnej za popełnienie
ciężkich przestępstw, tak kanonicznych, jak i cywilnych, które wykluczałyby w przyszłości możliwość objęcia odpowiedniej funkcji
czy urzędu w nowym instytucie. Nie jest on jednak zobowiązany
do przekazania całej zawartości teczki personalnej, nawet po przejściu definitywnym zakonnika do nowego instytutu26. Przełożony
instytutu ad quem osobiście, bądź przez kompetentnych przełożonych, powinien też poinformować instytut a quo o terminie rozpoczęcia przez zakonnika próby i o dacie złożonych przez niego ślubów. Ta ostatnia informacja dla instytutu a quo jest nie tyle ważna
z punku widzenia statystycznego, ale przede wszystkim z prawnego,
gdyż w momencie złożenia ślubów wieczystych zakonnik traci przynależność prawną do pierwotnego instytutu na korzyść definitywnej przynależności do nowego instytutu, wraz ze wszystkimi tego
konsekwencjami.

26

Por. D. A n d r é s, Le forme di vita consacrata, dz. cyt., s. 618.
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2.3 Przebieg próby w nowym instytucie
Zakonnik po otrzymaniu zezwolenia najwyższych przełożonych
obydwu instytutów przechodzi, ale jeszcze nie w sposób definitywny, do nowego instytutu na czas próby. Poprzedni Kodeks wymagał
od przechodzącego odbycia przepisanego prawem rocznego nowicjatu, który z kolei mógł być przedłużony o kolejny rok27. Natomiast
kan. 684 §2 KPK/83 wymaga, w miejsce nowicjatu, przynajmniej
trzyletniego czasu próby28, zostawiając prawu własnemu instytutu
możliwość jej wydłużenia29. W czasie jej trwania zakonnik prawnie
przynależy do instytutu a quo, będąc związany z nim ślubami zakonnymi. Jednak, jak już zostało wspomniane, zgodnie z kan. 685
§1 KPK/83, w czasie jej trwania zawieszeniu ulegają prawa i obowiązki zakonnika w tym instytucie, natomiast od chwili jej rozpoczęcia jest on zobowiązany przestrzegać prawa własnego instytutu
ad quem.
Czas próby jest przeznaczony przede wszystkim na przystosowanie się zakonnika do nowego instytutu. Ma on pogłębić, m.in.:
jego charyzmat, tradycję, styl życia oraz jego wewnętrzne prawo
i dokonać, w oparciu o powyższe czynniki, weryfikacji własnego powołania zakonnego. Instytut zaś ma okazję nie tyle na weryfikację
przydatności zakonnika do życia zakonnego, ale przede wszystkim
na sprawdzenie, w jakim stopniu kandydat przystosował się do warunków życia nowego instytutu. Należy pamiętać, że czas próby
nie jest równoznaczny z etapem formacji początkującej, której podlegają kandydaci po raz pierwszy wstępujący na drogę życia zakonnego. Nie powinien on być utożsamiany z czasem nowicjatu, gdyż
mamy do czynienia już z osobą zakonną. Ponadto aktualny Kodeks
zniósł wymóg powtarzania nowicjatu na korzyść dłuższego przystosowania się do nowego instytutu. Nie może być pomyślany także
jako „juniorat”.30 Podmiotem zmiany instytutu jest osoba o ślubach
wieczystych, w większości przypadków duchowna, która już nabyPor. kan. 633 §1 i 634 KPK/1917.
Należy podkreślić, że w czasie prac na rewizją Kodeksu, w schemacie z 1977 roku,
przewidywano pięcioletni okres próby (kan. 75 §4). Por. Communicationes 13(1981)
326-328.
29
Por. J. A b b a s s, Transfer to another religious institute in the latin and eastern
catholic Churches, dz. cyt., s. 146.
30
Por. D. A n d r é s, Le forme di vita consacrata, dz. cyt., s. 619; L. C h i a p p e t t a, Il Codice di diritto canonico, dz. cyt., s. 829.
27
28
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ła pewne doświadczenia związane z praktyką rad ewangelicznych.
Okoliczność ta powinna być brana pod uwagę w ustalaniu przebiegu próby w nowym instytucie. Będzie ona zależała w dużej mierze
też od formy i stylu życia instytutu, z którego zakonnik przychodzi.
W myśl kan. 684 §4 KPK/83, prawo własne powinno określić nie tylko czas, ale także i sposób realizowania tej próby przed złożeniem
ślubów zakonnym i tym samym przed definitywnym przejściem.
Wobec niewątpliwie rzadkich uregulowań tej kwestii w prawie
własnym poszczególnych instytutów, ustalenie wszystkich szczegółów związanych z przebiegiem próby pozostaje kompetentnym
przełożonym, przy zachowaniu prawa powszechnego. W pierwszym rzędzie kompetencja ta będzie zarezerwowana najwyższemu
przełożonemu, który w dekrecie przyjmującym zakonnika na czas
próby ma prawo określić jej szczegóły. Nie będzie on jednak tym
jedynym przełożonym, mającym wpływ na określenie jej przebiegu,
w przypadku podziału instytutu na prowincje, czy inne części z nią
zrównane, o których mowa w kan. 620 KPK/83. Wówczas najwyższy
przełożony musi wziąć pod uwagę zdanie przełożonego prowincji
czy jednostki zrównanej z prowincją, do której ten zakonnik ma
w przyszłości przynależeć w sposób definitywny. W konsekwencji,
przełożony prowincjalny czy inny przełożony wyższy, wraz ze swoją radą, będą mieli znaczący wpływ na ustalanie przebiegu próby,
zwłaszcza przy braku jej uregulowań w prawie własnym. Co do samej próby, jest rzeczą wskazaną, aby przebiegała ona pod kierunkiem doświadczonego zakonnika, który byłby nie tylko oparciem
dla samego zakonnika, ale także przygotowałby relacje z jej przebiegu dla kompetentnego przełożonego, dopuszczającego ewentualnie kandydata do nowej wieczystej profesji31. Należałoby się także
zastanowić, czy zakonnik nie powinien przebywać przez określony czas w jednym z domów formacyjnych instytutu. Kompetentni
przełożeni mogą również powierzać zakonnikowi funkcje w ramach
obowiązującego prawa powszechnego i własnego, które są możliwe
do pogodzenia z czasem próby32.

31
Por. D. A n d r é s, Le forme di vita consacrata, dz. cyt., s. 619; A. R a v a, Il passaggio da un istituto religioso a un altro, dz. cyt., s. 307.
32
Por. J. B e y e r, Il diritto della vita consacrata, Milano 1989, s. 405; E. G a m b a r i, I religiosi nel Codice, dz. cyt., s. 345.
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Przewidziana prawem próba w nowym instytucie może być przerwana, w każdym momencie i z różnych przyczyn, przez samego
zakonnika albo lub też przez kompetentnych przełożonych instytutu ad quem. Sam zakonnik, kierowany różnymi motywami, może
zdecydować w każdej chwili o powrocie do instytutu a quo. Również przełożeni instytutu, widząc niemożliwość przystosowania się
kandydata do stylu życia odpowiadającego charyzmatowi i tradycji
ich instytutu, bądź też z innych przyczyn, mogą też podjąć taką decyzje. W obydwu przypadkach zakonnik jest zobowiązany powrócić
do instytutu, z którym jest aktualnie związany ślubami, a instytut
go przyjąć33, albo wystąpić do kompetentnej władzy kościelnej o indult sekularyzacyjny. Jeśli jest on osobą duchowną indult odejścia
z instytutu, w myśl kan. 693 KPK/83, jest udzielany tylko w przypadku, gdy znajdzie sobie biskupa, który wyrazi gotowość przyjęcia go do diecezji w formie jego natychmiastowej inkardynacji
lub po przejściu okresu próby. Duchowny ten może też wystąpić
o udzielenie dyspensy od obowiązków wynikających z przyjętych
świeceń, w tym także od zachowania celibatu. Wszystkie prośby
powinien przekładać kompetentnej władzy kościelnej za pośrednictwem instytutu aktualnej przynależności. Gdyby jednak do tego
instytutu nie powrócił i nie wystąpił też o sekularyzację, wówczas
przełożeni wyżsi instytutu powinni wszcząć proces o wydalenie
go z instytutu, m.in. po stwierdzeniu prawnej nieobecności poza
domem zakonnym, dłuższej niż sześć miesięcy34. Mogą pojawić się
także inne przyczyny rozpoczęcia procesu o wydalenie z instytutu,
które mogły być powodem decyzji o odesłaniu zakonnika do pierwotnego instytutu przed ukończeniem próby. Również zakonnik
mógł zostać wydalony z instytutu mocą samego prawa, jako sprawca
przestępstw, o których mowa w kan. 694 §1 KPK/83. Na instytucie
ad quem spoczywa obowiązek przesłania do pierwotnego instytutu
niezbędnych informacji, dotyczących zachowania zakonnika w czasie jego próby, motywów jej ewentualnego nieukończenia, czy niedopuszczenia do złożenia profesji, a zwłaszcza tych, które mogą
33
Instytut w tym przypadku jest zobowiązany przyjąć zakonnika bez jakichkolwiek
procedur. Przez sam fakt rozpoczęcia próby w innym instytucie i jej nieukończenia,
bądź jej ukończenia bez złożenia ślubów z różnych powodów, nie traci się nigdy przynależność prawnej do poprzedniego instytutu. Por. D. A n d r é s, Le forme di vita
consacrata, dz. cyt., s. 620.
34
Por. kan. 665 §2 i 696 §1 KPK/83.
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być dowodami w procesie wydalenia z instytutu, bądź spowodowały
wydalenie mocą samego prawa35. Przełożeni tegoż instytutu powinni być otwarci na dalszą współpracę w celu udzielenia dalszych informacji z czasu próby, niezbędnych do ukończenia wspomnianych
procesów.
Prawo powszechne nie wspomina bezpośrednio o możliwości
ewentualnego przedłużenia owego czasu próby. Określenie „przynajmniej trzyletniej próby”, użyte w wyżej wymienionym kanonie,
pozwala sądzić, że ten czas może być nie tylko inaczej określony
przez prawo własne instytutu, ale także w niektórych przypadkach przedłużony36. Tą ostatnią możliwość należy zaliczyć raczej
do wyjątkowych, gdyż gwarantowany prawem powszechnym trzyletni okres próby jest wystarczającym okresem, w którym zakonnik powinien rozeznać czy jego decyzja o zmianie instytutu była
właściwa i słuszna w świetle własnego powołania. Natomiast dla
przełożonych instytutu jest wystarczającym okresem przekonania
się o przydatności zakonnika do instytutu i weryfikacji spełnienia
przez kandydata zasadniczych wymogów stawianych w instytucie,
zgodnie z jego charyzmatem i posłannictwem.
2.4. Nowa profesja wieczysta
Zakonnik, zgodnie z kan. 682 §2 KPK/83, po odbyciu przynajmniej trzyletniej próby, powinien zwrócić się do kompetentnego
przełożonego o dopuszczenie do złożenia profesji wieczystej w nowym instytucie. Prawodawca zaznacza wyraźnie, że w tym przypadku chodzi o śluby wieczyste, a nie czasowe37. Ewentualne ich złożenie przed ukończeniem wspomnianego minimum czyni profesję
ważną, ale niegodziwą38.
Kandydat swą prośbę o dopuszczenie do złożenia profesji wieczystej powinien uzasadnić, przedstawiając w niej także własną oce35
Kompetentny przełożony instytutu ad quem nie jest kompetentny do wszczęcia
procesu wydalenia z instytutu zakonnika przyjętego na okres próby, bądź też stwierdzenia faktu jego wydalenia mocą samego prawa, o którym mowa w kan. 694 KPK/83, gdyż
prawnie kontynuuje on przynależność do instytutu a quo.
36
Niektórzy autorzy twierdzą, że raz ustalony czas trwania próby nie powinien być
wydłużany. Por. D. A n d r é s, Le forme di vita consacrata, dz. cyt., s. 618-619; L.
C h i a p p e t t a, Il Codice di diritto canonico, dz. cyt., s. 829.
37
Por. D. A n d r é s, Le forme di vita consacrata, dz. cyt., s. 619.
38
Por. kan. 10 KPK/83.
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nę czasu próby w nowym instytutucie. Przełożeni mogą nie dopuścić zakonnika do profesji wieczystej z różnych przyczyn. Również
sam kandydat, po zakończeniu okresu próby może zdecydować
o nie przedłożeniu odpowiedniemu przełożonemu prośby w celu
dopuszczenia go do wspomnianej profesji. W obydwóch przypadkach, zgodnie z postanowieniami kan. 684 §2 KPK/83, zakonnik
ten jest zobowiązany powrócić do instytutu, z którym jest związany
ślubami, bądź też zwrócić się do kompetentnej władzy kościelnej
o udzielenie indultu sekularyzacyjnego, czy też dyspensy od obowiązków, wynikających z przyjętych święceń, łącznie z dyspensą
od celibatu, jeśli jest także osobą duchowną. W przeciwnym razie
instytut powinien, jeśli są ku temu powody, wszcząć proces o wydalenie, chyba że zakonnik na mocy samego prawa został z niego wydalony. Również sam zakonnik po powrocie do instytutu,
mając uzasadnioną przyczynę, może, w myśl kan. 665 §1 KPK/83,
wystąpić o pozwolenie na przebywanie poza wspólnotą zakonną.
Może także zwrócić się do najwyższego przełożonego o udzielenie indultu eksklaustracji, określonej postanowieniami kan. 686 §1
KPK/8339. Nie jest wykluczona także możliwość zwrócenia się przez
najwyższego przełożonego do Stolicy Apostolskiej, czy do biskupa diecezjalnego w przypadku instytutów na prawie diecezjalnym,
m.in. w celu nałożenia na zakonnika eksklaustracji, o której mowa
w kan. 686 §3 KPK/83. Jednak przebywanie zakonnika poza wspólnotą zakonną, czy wspomniane indulty eksklautracji są rozwiązaniami tymczasowymi, które nie powodują, nawet czasowej, utraty przynależności do instytutu zakonnego. Mogą tylko ograniczać
w jakimś sensie korzystanie z praw i obowiązków wynikających z tej
przynależności.
Dopuszczenia do złożenia profesji wieczystej dokonuje kompetentny przełożony według norm prawa powszechnego i własnego
instytutu przyjmującego. Niekoniecznie musi nim być najwyższy
przełożony, który wyraził zgodę na przyjęcie zakonnika na czas
próby. Może nim być inny przełożony, określony prawem własnym,
który – w myśl kan. 656, 3° KPK/83 – powinien przynajmniej wysłuchać opinii własnej rady, podejmując ten akt.
W momencie złożenia profesji wieczystej, zgodnie z kan. 685 §2
KPK/83, następuje definitywne przejście zakonnika z jednego in39

Por. F.J. R a m o s, CC. 684-685. Comentario, dz. cyt., s. 1747.
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stytutu do drugiego. Tym samym nabywa w nowym instytucie prawa
i obowiązki, określone w jego prawie własnym. Jest zobowiązany
zachowywać rady ewangeliczne już według reguł nowego instytutu. Jeśli jest osobą duchowną, przez fakt złożenia profesji zostaje
także ekskardynowany z poprzedniego instytutu i inkardynowany
do nowego. Tym samym ustają wszelkie więzy łączące zakonnika
z dawnym instytutem, w tym śluby40 oraz wszelkie prawa i obowiązki z nim związane.
3. Przejście z instytutu zakonnego do instytutu świeckiego
albo do stowarzyszenia życia apostolskiego,
albo z nich do instytutu zakonnego
W odmienny sposób KPK/83 reguluje zagadnienie przejścia z instytutu zakonnego do instytutu świeckiego lub do stowarzyszenia
życia apostolskiego i vice versa. Prawodawca, w kan. 684 §5 KPK/83,
zastrzegł Stolicy Apostolskiej udzielenie pozwolenia na urzeczywistnienie owego przejścia, biorąc pod uwagę istotne różnice zachodzące między tymi trzema rodzajami instytutów, szczególnie dotyczące
nie tylko formy konsekracji Bogu i Kościołowi przez ich członków,
ale także przejawiające się w odmiennym charakterze prowadzonego przez nie życia i realizacji własnego powołania41. Zezwolenie
Stolicy Apostolskiej zawierać będzie także inne odpowiednie polecenia, m.in., dotyczące ewentualnego odbycia nowicjatu, okresu
próby, ewentualnych ślubów czasowych i złożenia wieczystej profesji. Prawodawca zobowiązuje wszystkie zainteresowane strony
do podporządkowania się owym nakazom. Nie należy je utożsamiać
z jakimkolwiek „zamachem” na autonomię poszczególnych instytutów czy stowarzyszeń, gdyż są podyktowane, jak to już zaznaczono,
fundamentalnymi różnicami zachodzącymi pomiędzy trzema wyżej
wymienionymi formami realizacji powołania zakonnego i apostolskiego42. Wytyczne będą uzależnione przede wszystkim od stopnia
40
Castaño J.F. podkreśla, że w efekcie przejścia z jednego instytutu do drugiego
nie ustają śluby, lecz ich relacja z pierwotnym instytutem. Por. J.F. C a s t a ñ o, Gli
istituti di vita consacrata (cann. 573-780), Roma 1995, s. 291.
41
Por. L. C h i a p p e t t a, Il Codice di diritto canonico, dz. cyt., s. 710; G. G h i r l a n d a, La problematica della separazione del religioso dal proprio istituto, dz. cyt.,
s. 160-161.
42
Por. D. A n d r é s, Le forme di vita consacrata, dz. cyt., s. 623; B.W. Z u b e r t,
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, dz. cyt., s. 202.
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ich podobieństwa, m.in., w zakresie praktykowania rad ewangelicznych czy prowadzonego życia wspólnego. Również sam instytut
może określić w prawie własnym szczegółowe i wymagające warunki przyjęcia w swoje szeregi członków pochodzących z instytutów
świeckich lub stowarzyszeń życia apostolskiego43.
Podmiotami omawianej formy przejścia są profesi wieczyści instytutów zakonnych, tak na prawie papieskim jak i diecezjalnym,
którzy z jakichkolwiek umotywowanych przyczyn chcą przejść
do któregokolwiek instytutu świeckiego lub stowarzyszenia życia
apostolskiego. Są nimi też członkowie wieczyście czy definitywnie inkorporowani do tych ostatnich, którzy wystąpią o zmianę
tej przynależność na korzyść któregoś z instytutów zakonnych44.
Nie są zaś podmiotem interpretowanego kan. 684 §5 KPK/8345:
profesi o ślubach czasowych, członkowie czasowo inkorporowani
do instytutów świeckich lub stowarzyszeń życia apostolskiego, pustelnicy i dziewice46.
W praktyce zanim ktoś otrzyma pozwolenie Stolicy Apostolskiej,
najpierw powinien otrzymać pisemną zgodę najwyższych przełożonych zainteresowanych instytutów47. W dokumentacji przesłanej
Kongregacji instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia
apostolskiej nie może zabraknąć, oprócz wspomnianej zgody, także umotywowanej prośby zainteresowanej osoby, jego curriculum
vitae, opinii czy ewentualnych sugestii ze strony przełożonych, dotyczących warunków przejścia, szczególnie tych ze strony instytutu
przyjmującego oraz pisemnego nakreślenia tożsamości zainteresowanych instytutów, łącznie z ewentualnymi normami prawa własnego dotyczącymi omawianej formy przejścia.

43
Por. E. G a m b a r i, I religiosi nel Codice. Commento ai singoli canoni, dz. cyt.,
s. 345.
44
Por. D. A n d r é s, Le forme di vita consacrata, dz. cyt., s. 624.
45
Należy podkreślić, że omawiana regulacja nie dotyczy przejścia osób z instytutów
świeckich do stowarzyszeń życia apostolskiego i odwrotnie, gdyż jest ono przedmiotem
bezpośredniej regulacji kan. 730 i 744 KPK/83.
46
Por. D. A n d r é s, Le forme di vita consacrata, dz. cyt., s. 624.
47
Por. tamże; B.W. Z u b e r t, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, dz. cyt.,
s. 202.
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4. Przejście z niezależnego klasztoru do innego klasztoru
tegoż instytutu albo federacji lub konfederacji
Łatwiejszym i pozbawionym skomplikowanej procedury
jest przejście z jednego niezależnego klasztoru (sui iuris) do innego, należącego do tego samego instytutu, federacji lub konfederacji. Są to klasztory tak męskie jak i żeńskie, o których mowa
w kan. 613 KPK/83, m.in.: kanoników regularnych, benedyktynów,
cystersów, kamedułów, klarysek. Została im przyznana przez prawodawcę szeroka autonomia. Odróżniają się od pozostałych instytutów zakonnych kontemplacyjną formą życia, surowszą praktyką
rad ewangelicznych i ściślejszym zachowaniem klauzury zakonnej.
Przełożeni tych klasztorów są przełożonymi wyższymi48, natomiast
zakonnicy, aktem profesji rady ewangelicznych, są związani przynależnością stałą do konkretnego domu (stabilitas loci). Prawodawca
jednak, w kan. 684 §3 KPK/83, dopuszcza możliwość zmiany tej
przynależności wewnątrz tego samego instytutu, federacji lub konfederacji. Ten rodzaj przejścia może się dokonać ważnie na podstawie zgody wyrażonej przez: wyższego przełożonego klasztoru, który
się opuszcza; przełożonego wyższego klasztoru przyjmującego oraz
jego kapituły49. Nie jest wymagana zgoda kapituły klasztoru a quo,
przełożonego federacji bądź konfederacji. Konstytucje czy też statuty poszczególnych klasztorów sui iuris mogą – według prawodawcy – określać inne warunki czy formalności dotyczące omawianego
sposobu przejścia.
W przeciwieństwie do postanowień kan. 684 §1 KPK/83, podmiotami omawianego przejścia mogą być, zgodnie z odpowiedzią Papieskiej Komisji ds. Interpretacji Kodeksu Prawa Kanonicznego, także
profesi o ślubach czasowych50. Wobec powyższego, prawo własne
powinno doprecyzować wszystkie kwestie związane z przejściem tej

Por. kan. 613 §2 KPK/83.
Por. D. A n d r é s, Le forme di vita consacrata, dz. cyt., s. 621.
50
Por. Pontificia Commissio CIC Authentice Interpretando, Responsiones ad proposita dubia (cann. 684 §3, 830 §3, 767 §1, 299 §3), Enchiridion Vaticanum 10 (1986-1987),
s. 1281. Niektórzy kanoniści, jak informuje J. Torres, nawet po ukazaniu się odpowiedzi
wspomnianej Komisji, mają poważne wątpliwości, co do interpretacji umożliwiającej
zakonnikom o ślubach czasowych przejście z jednego klasztoru sui iuris do innego. Por.
J. T o r r e s, Interpretazione autentica dei canoni riguardanti la vita consacrata. Commento, Informationes SCRIS 14(1988) nr 2, s. 290.
48
49
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kategorii zakonników, w szczególności te dotyczące dopuszczenia
i odnowienia ślubów zakonnych oraz profesji wieczystej.
Prawo powszechne nic nie wspomina o motywach, którymi
kieruje się zakonnik wnoszący prośbę o zmianę przynależności
do klasztoru sui iuris wewnątrz tego samego instytutu, bądź federacji czy konfederacji. Są one podobne do tych już wspomnianych
przy przejściu z jednego instytutu zakonnego do innego, chociaż
nie muszą być tak poważne51. Ponadto mogą one być związane
z fundacją nowego klasztoru czy też z udzieleniem pomocy personalnej już istniejącemu52.
Omawiana forma przejście nie narusza specyfiki powołania zakonnego osoby przechodzącej. Zobowiązana jest ona ciągle do zachowania tej samej reguły życia, mino przejścia do innego klasztoru
sui iuris. Z tego też względu prawodawca nie wymaga złożenia nowej
profesji zakonnej, także tej czasowej w przypadku profesów o ślubach czasowych. Nie wspomina też o okresie próby, który jednak
może być przewidziany prawem własnym klasztoru przyjmującego,
czy też ustanowiony decyzją przełożonego lub kapituły klasztoru
ad quem, w ewentualnym porozumieniu z przełożonym klasztoru
a quo53. Może się okazać koniecznym, przede wszystkim ze względu na prowadzony – mino tej samej reguły zakonnej – różnorodny styl życia, przez zainteresowane klasztory sui iuris. Czas próby
umożliwia także przełożonemu klasztoru i kapitule dokonywanie
okresowych weryfikację przydatności zakonnika do nowego klasztoru, przed podjęciem ostatecznej decyzji o włączeniu go do grona
członków wspólnoty klasztornej54. Zakonnik zaś ma czas na przystosowanie się do stylu życia nowego klasztoru i na sprawdzenie
czy ten styl pozwala na realizację jego powołania. Biorąc pod uwagę przejście do klasztoru tej samej reguły zakonnej, okres tej próby może być krótszy, niż ten określony w kan. 684 §1 KPK/83 dla
instytutów zakonnych. Dla zakonnika o ślubach czasowych próbą
tą będzie niewątpliwie okres przed złożeniem profesji wieczystej
Por. B.W. Z u b e r t, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, dz. cyt., s. 201.
Por. E. G a m b a r i, I religiosi nel Codice. Commento ai singoli canoni, dz. cyt.,
s. 344.
53
Por. A. C a l a b r e s e, Istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, Città
del Vaticano 1997, s. 280.
54
Por. E. G a m b a r i, I religiosi nel Codice. Commento ai singoli canoni, dz. cyt.,
s. 344.
51
52
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w nowym klasztorem, równoznacznej z włączeniem definitywnym55.
Jeśli próba ta zakończyłaby się niepomyślnie dla zakonnika lub sam
nie byłby zainteresowany dalszym pobytem w nowym klasztorze,
to jest on zobowiązany, interpretując kan. 684 §2 KPK/83, wrócić
do macierzystego klasztoru sui iuris lub wystąpić o indult odejścia.
Należy zauważyć, że prawodawca KPK/83 nie normuje hipotezy przejścia z klasztoru sui iuris do klasztoru niezależnego innego
instytutu zakonnego. Stanowiska kanonistów dotyczące powyższej
kwestii są podzielone. Są tacy, którzy uważają, że należy w tym
wypadku zastosować procedurę określoną przy przejściu z jednego
instytutu zakonnego do drugiego, biorąc pod uwagę fakt przynależności klasztorów sui iuris, o których mowa w kan. 613 KPK/83,
do wielkiej rodziny instytutów zakonnych56. Ich zdaniem norma kan.
684 §1 KPK/83 jest normą generalną dla wszystkich innych przypadków specyficznych, niż te uregulowane w kan. 684 §3 i 5 KPK/83.
Podobnie ma to zastosowanie także do wzajemnego przejścia między klasztorem niezależnym a pozostałymi instytutami zakonnymi.
Inni uważają, że powyższa kwestia w przypadku klasztorów, które nie mają najwyższego przełożonego, powinna być uregulowana
w Konstytucjach, a przeciwnym razie należy odnieść się do Stolicy Apostolskiej57. Natomiast udzielenie pozwolenia na przejście
z klasztoru sui iuris do jakiegokolwiek instytutu świeckiego lub stowarzyszenia życia apostolskiego, czy też vice versa jest, w myśl kan.
684 §5 KPK/83, zarezerwowane Stolicy Apostolskiej58.
Zakończenie
Prawodawca w kan. 684-685 reguluje trzy różne warianty opuszczenia własnego instytutu, połączone z jednoczesnym włączeniem
do innego instytutu. Pierwszy z nich dotyczy przejścia zakonnika między instytutami zakonnymi, niezależnie czy są to instytuty
na prawie papieskim czy diecezjalnym. Norma kan. 684 §1 KPK/83,
55
Por. J. T o r r e s, Interpretazione autentica dei canoni riguardanti la vita consacrata, dz. cyt., s. 291.
56
Por. V. De P a o l i s, La vita consacrata nella chiesa, dz. cyt., s. 365-366; G.
G h i r l a n d a, La problematica della separazione del religioso dal proprio istituto, dz.
cyt., s. 159; D. A n d r é s, Le forme di vita consacrata, dz. cyt., s. 621.
57
Por. E. G a m b a r i, I religiosi nel Codice. Commento ai singoli canoni, dz. cyt.,
s. 344.
58
Por. F.J. R a m o s, CC. 684-685. Comentario, dz. cyt., s. 1747-1748.

Prawo Kanoniczne_52_3-4.indd 112

28-10-2009 09:05:17

[23]

PRZEJŚCIE ZAKONNIKA

113

w przeciwieństwie do Kodeksu Pio-Benedyktyńskiego, dotyczy wyłącznie profesów o ślubach wieczystych. Przejście to staje się faktem wówczas, aczkolwiek jeszcze nie definitywnym, kiedy wyrażą
zgodę najwyżsi przełożeni obydwu instytutów, po wcześniejszym
uzyskaniu zgody ich własnych rad. Tym samym nie jest już wymagana zgoda Stolicy Apostolskiej, jak to było przewidziane w kan.
632 poprzedniego Kodeksu. W miejsce nowicjatu, wymaganego
kan. 633 §1 owego Kodeksu, zakonnik jest zobowiązany do odbycia przynajmniej trzyletniej próby, która powinna być uwieńczona
nową profesją wieczystą. Jeśli wspomniana próba wypadłaby niepomyślnie dla przechodzącego lub on sam nie byłby w jakimkolwiek
momencie zainteresowany jej kontynuowaniem, czy też złożeniem
profesji wieczystej, to powinien powrócić do pierwotnego instytutu, albo poprosić o indult odejścia. Należy podkreślić, że powyższy
sposób przejścia nie powoduje zawieszenia obowiązku zachowania
złożonych ślubów czy utraty przynależności do stanu życia zakonnego. Śluby nadal są aktualne, natomiast zmienia się przynależność
prawna do instytutu, a w przypadku zakonników duchownych także
inkardynacja. Konsekwencją utraty przynależność na rzecz innego
instytutu jest obowiązek realizowania powołania zakonnego według
charyzmatu, tradycji i prawa własnego nowego instytutu.
Drugi wariant dotyczy przejścia z instytutu zakonnego do instytutu świeckiego lub do stowarzyszenia życia apostolskiego, bądź
odwrotnie, z tych dwóch ostatnich do instytutu zakonnego. Ten
sposób przejścia wymaga, zgodnie z postanowieniami kan. 684 §5
KPK/83, zezwolenia Stolicy Apostolskiej, która na podstawie przestawionej jej dokumentacji wyda odpowiednie dyspozycje dotyczące, m.in.: okresu próby, ewentualnej profesji czasowej i złożenia
wieczystych ślubów zakonnych. Interwencja ta jest niezbędna, gdyż
wynika z fundamentalnych różnic, istniejących między wymienionymi wyżej podmiotami. Odnoszą się one nie tylko do specyfiki życia
i realizowania powołania, ale także do sposobu przebiegu formacji
początkującej.
W nieco odmienny sposób prawodawca reguluje ostatnią trzecią
formę przejścia, dotyczącą zmiany przynależności do klasztoru sui
iuris wewnątrz tego samego instytutu, federacji lub konfederacji
(kan. 684 §3 KPK/83). Prawodawca w tym przypadku nie wymaga
od przechodzącego złożenia nowej profesji zakonnej, gdyż w momencie przejścia śluby pozostają nienaruszone. Zmienia się tylko
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zobowiązanie do realizowania ich w tym klasztorze, w którym były
złożone. Istota owego przejścia polega na zmianie miejsca realizacji powołania zakonnego i przystosowaniu się do stylu życia nowego klasztoru, według tej samej reguły, przyjętej w momencie złożenia ślubów zakonnych w klasztorze a quo. Podmiotami tej formy
przejścia mogą być także zakonnicy związani z klasztorem ślubami
czasowymi. Może ono się dokonać za zgodą przełożonych zainteresowanych klasztorów i za zgodą kapituły klasztoru przyjmującego.
Należy podkreślić, że prawodawca zostawia prawu własnemu klasztorów określenie pozostałych szczegółów, dotyczących przejścia,
w tym także ewentualnej próby i trybu jej odbywania.
Przytoczone regulacje dotyczą pierwszego sposobu separacji
osób zakonnych z własnym instytutem. Powodują one skutki odmienne niż pozostałe formy separacji, przewidziane w KPK/83. Należy podkreślić, że w praktyce niewiele osób korzysta z omówionych
wariantów przejść do innego instytutu, w porównaniu z tymi, którzy
zwracają się z prośbą o indult sekularyzacyjny, czy też o dyspensę
papieską od obowiązków, wynikających z przyjętych święceń, w tym
od zachowania celibatu, połączoną w przypadku duchownych zakonnych, także od zachowania ślubów zakonnych.
Il passaggio di un religioso dal proprio a un altro istituto
Il passaggio a un altro istituto è uno dei primi modi previsti dal can. 684 del
Codice del 1983, con cui avviene la separazione di un religioso dal proprio istituto.
Essa viene prospettata dal legislatore in tre ipotesi:
- passaggio da un istituto religioso a un altro;
- passaggio da un monastero “sui iuris” a un altro sempre “sui iuris” dello stesso
istituto, o federazione, o confederazione;
- passaggio ad un istituto secolare o una società di vita apostolica, o viceversa.
Il passaggio del religioso, però, non interrompe l’appartenenza allo stato
religioso, ma cambia solo lo specifico della sua vocazione. I voti emessi nell’istituto
di provenienza rimangono, ma con il passaggio definitivo devono essere osservati
secondo le regole e il carisma del nuovo istituto. Il passaggio del religioso ad
un altro istituto consiste solo nel fatto della perdita della sua incorporazione
o iscrizione nell’istituto d’origine, con i relativi diritti e doveri, a favore
dell’acquisto della nuova incorporazione, comprese tutte le sue conseguenze, nel
nuovo istituto dopo aver emesso di nuovo la professione a norma del diritto.
Il passaggio può essere determinato da varie cause. Il motivo può constare
nella ricerca da parte del religioso di un’attuazione più piena e perfetta della
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sua vocazione, che si realizza nella volontà di Dio. Gli altri motivi del passaggio
potrebbero essere: la debolezza fisica o psicologica, che non permette di
affrontare la vita austera di un istituto, o la possibilità di vivere in maniera più
piena la propria consacrazione in un altro istituto che abbia uno stile di vita più
sensibile alle caratteristiche della persona. Purtroppo ci sono anche quelle causate
da un malcontento dovuto a contrasti con i propri superiori, o l’inadattabilità alle
costituzioni e regole.
L’oggetto del presente studio consta nella descrizione delle tre summenzionate
ipotesi del passaggio, degli elementi fondamentali della loro procedura e infine
degli interventi dei competenti superiori.
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PRAWNA STRONA ŚLUBU CZYSTOŚCI
Treść: Wstęp. – 1. Celibat i wstrzemięźliwość. – 2. Życie duchowe. – 3. Środki
społecznej komunikacji. – 4. Klauzura. – 5. Strój zakonny. – 6. Roztropne
odnoszenie się i uczęszczanie do innych osób. – 7. Powstrzymywanie
się i unikanie tego co nie przystoi i jest nieprzyzwoite. – 8. Działalność
apostolska. – 9. Zawarcie lub usiłowanie zawarcia małżeństwa. – 10. Czyny
przeciwne szóstemu przykazaniu. – 11. Naruszenie świętych więzów i zawinione
zachowanie przynoszące zgorszenie. – 12. Poważne zewnętrzne zgorszenie
i szkoda grożąca instytutowi. – Zakończenie.

Wstęp
Życie konsekrowane należy do życia i świętości Kościoła1.
Chrześcijanie, wybierając ten rodzaj życia, pod działaniem Ducha Świętego, pragną z nowego i szczególnego tytułu, jeszcze dokładniej naśladować Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego.
Ta forma życia, erygowana przez kompetentną władzę Kościoła,
kształtowana jest przez zobowiązanie się do praktykowania wspomnianych rad ewangelicznych. Mogą być one ślubowane, jak to ma
miejsce w instytutach zakonnych2, albo przyrzekane, jak to wystę1
Por. Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks
Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu,
Pallottinum 1984, (dalej: KPK/1983), kan. 574 § 1; Sobór Watykański II, Konstytucja
dogmatyczna o Kościele, Lumen gentium, (dalej: LG), nr 44; Codex Iuris Canonici
Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Typis
Polyglottis Vaticanis 1943, (dalej: KPK/1917), kan. 487: „Status religiosus seu stabilis in
communi vivendi modus, quo fideles, praeter communia praecepta, evangelica quoque
consilia servanda per vota obedientiae, castitatis et paupertatis suscipiunt, ab omnibus
in honore habendus est”.
2
Por. KPK/1983, kan. 607 § 2: „Instytut zakonny jest wspólnotą, której członkowie, zgodnie z własnym prawem, składają śluby wieczyste lub czasowe, ale odnawiane
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puje w instytutach świeckich3 lub niektórych stowarzyszeniach życia apostolskiego4. „Rady ewangeliczne – jak czytamy w Kodeksie
Prawa Kanonicznego – oparte na nauce i przykładzie Chrystusa-Nauczyciela, są darem Bożym, który Kościół otrzymał od Pana i z Jego
łaski ustawicznie zachowuje”5, a o osobach nimi żyjących papież
Benedykt XVI mówi, iż mają one największy udział w ewangeli-

zacji świata6.

Bez względu na rodzaj publicznego zobowiązania się do przestrzegania w swoim życiu rad ewangelicznych, mają one bardzo
głębokie znaczenie teologiczne, zaczerpnięte z życia i przykładu
Jezusa Chrystusa. Poprzez ich praktykę, osoby Bogu poświęcone
świadczą o przeznaczeniu człowieka, o wartościach właściwych
Królestwu Bożemu. Jednak oprócz czysto religijnego ich rozumienia, rady ewangeliczne posiadają także swój wymiar prawny.
Zgodnie z normą kodeksową, to właśnie „do kompetentnej władzy kościelnej należy interpretacja rad ewangelicznych, prawne
regulowanie ich praktyki, ustanawianie stałych form takiego życia
przez kanoniczną aprobatę, jak również odpowiednia troska, aby
instytuty wzrastały i rozwijały się zgodnie z duchem ich założycieli
i zdrowych tradycji”7. Kodeks Prawa Kanonicznego w swoich przepisach zajmuje się właśnie tą stroną rad ewangelicznych. Przepisy
te są bardzo ogólne, szczegółowe bowiem zapisy winny znaleźć się
w prawie własnym poszczególnych instytutów zakonnych i świeckich czy też stowarzyszeń życia apostolskiego.
po upływie czasu oraz podejmują braterskie współżycie we wspólnocie”; Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego Prefectae caritatis, (dalej: PC), nr 15.
3
Por. KPK/1983, kan. 712: „Przy zachowaniu przepisów kan. 598-601, konstytucje
winny ustanowić święte więzy, przez które przyjmuje się w instytucie rady ewangeliczne, oraz określić obowiązki, jakie wprowadzają te więzy, z utrzymaniem jednak zawsze
w sposobie życia właściwego instytutowi świeckiego charakteru”; PC, nr 11.
4
Por. KPK/1983, kan. 731 § 2: „Wśród nich są stowarzyszenia, których członkowie
podejmują rady ewangeliczne przez jakieś więzy określone w konstytucjach”; PC, nr 1,
12-14.
5
KPK/1983, kan. 575; por. LG, nr 43; PC, nr 1.
6
Por. B e n e d y k t XVI, Powołania w służbie Kościoła misyjnego. Orędzie na XLV
Dzień Modlitw o powołania, Watykan, 3 grudnia 2007, „L’Osservatore Romano” 3
(2008), s. 7; Sobór Watykański II, Dekret o misyjnej działalności Kościoła, Ad gentes
divinitus, (dalej: AG), nr 40.
7
KPK/1983, kan. 576; por. LG, nr 43-45.
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Pośród trzech rad ewangelicznych na pierwsze miejsce wysuwa
się rada czystości. Choć jej umiejscowienie w tej triadzie nie świadczy o jej ważności w stosunku do dwóch pozostałych8, to jednak
jest ona jednym z najbardziej irracjonalnych paradoksów chrześcijańskich, aż do tego stopnia, że nie wszyscy go pojmują i potrafią nim żyć, gdyż „nie mieści się w logice tego świata”9. Nawet ci,
którzy publicznie decydują się na taki rodzaj życia dla Pana Boga,
nie zawsze potrafią wytrwać w tym zobowiązaniu, o czym świadczy
chociażby ilość spraw wnoszonych do Stolicy Apostolskiej. Pośród
przyczyn będących powodem próśb do Ojca świętego o zwolnienie
z obowiązku celibatu obowiązującego duchownych, wśród których
znajdują się także osoby konsekrowane, ponad 40% petentów podaje niestabilność uczuciową lub niedojrzałość emocjonalną10.
Właśnie ze względu na trudności związane z przestrzeganiem
ewangelicznej rady czystości Prawodawca kościelny podaje szereg
przepisów mających na celu ochronę tego zobowiązania. W artykule niniejszym zostanie zatem przedstawiona prawna strona ewangelicznej rady czystości, by poprzez omawiane normy ukazać jej praktyczną wartość i skutki ewentualnego nieprzestrzegania.
1. Celibat i wstrzemięźliwość
W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku znajdujemy określenie, czym jest ewangeliczna rada czystości. Czytamy w nim:
„Ewangeliczna rada czystości podejmowana ze względu na Królestwo niebieskie, będąca znakiem przyszłego świata i źródłem obfitej płodności w niepodzielnym sercu, zawiera w sobie obowiązek
8
W dokumentach soborowych, podobnie jak w obecnie obowiązującym Kodeksie
Prawa Kanonicznego wymieniana jest ona na pierwszym miejscu (zob. LG, nr 43; PC,
nr 12; KPK/1983, kan. 573 § 2, 599-601). W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku
była ona wymieniana na drugim miejscu (zob. kan. 478). W literaturze przedmiotu
również nie zawsze jest ona wymieniana jako pierwsza z trzech rad ewangelicznych.
Zob.: J a n P a w e ł II, Konsekrowana czystość, w: J a n P a w e ł II, Wierzę w Kościół, Città del Vaticano 1996, s. 506; tenże, Życie wewnętrzne duszą apostolstwa, w:
Ofiarowanie Pańskie z papieżem Janem Pawłem II, (red. K. W ó j t o w i c z), Kraków 1998, s. 47.
9
B e n e d y k t XVI, Bądźcie wiarygodnym i jasnym znakiem Ewangelii. Do przełożonych generalnych instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, Rzym, 22 maja 2006, „L’Osservatore Romano” 9-10 (2006), s. 36.
10
Por. W. B a r s z c z, Odejścia z kapłaństwa – kwestie prawne, „Pastores” 1 (2008),
s. 111.
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doskonałej wstrzemięźliwości w celibacie”11. Kanon ten znajdujemy
w części dotyczącej wszystkich instytutów życia konsekrowanego,
czyli tak zakonnych, jak i świeckich, co więcej, odnosić go możemy
również do stowarzyszeń życia apostolskiego, które podejmują rady
ewangeliczne. Znaczy to więc, że Prawodawca we wspomnianym
kanonie opisuje nam radę czystości, bez względu na sposób zobowiązania się do niej, czyli niezależnie od tego, czy osoba zobowiąże się do przestrzegania rady czystości poprzez śluby zakonne,
czy też poprzez inne święte więzy. W tej zatem ogólnej normie
wyróżnić możemy kilka elementów. Pierwszym z nich jest obowiązek zachowania doskonałej wstrzemięźliwości w celibacie. Jak więc
widać prawodawca wymienia tutaj wstrzemięźliwość i celibat. Warto to zaakcentować, gdyż najczęściej celibat kojarzony jest tylko
ze zobowiązaniem właściwym dla duchownych diecezjalnych Kościoła katolickiego, do którego zobowiązują się podczas święceń
diakonatu12.
Wstrzemięźliwość i celibat zatem to dwie, odrębne rzeczywistości, które jednak połączone tworzą ślub czystości składany w instytutach zakonnych. Wstrzemięźliwość jest właściwością obecną
nie tylko w życiu szczególnie Bogu poświęconym, obecna jest także w związku małżeńskim. W przypadku osób konsekrowanych
jest ona powstrzymywaniem się od jakiegokolwiek aktu, wewnętrznego i zewnętrznego, przeciwko szóstemu i dziewiątemu przykazaniu Dekalogu13. Celibat natomiast to bezżenność, to rezygnacja
z wielkiej wartości, jaką jest życie w małżeństwie z drugą osobą14.
Papież Benedykt XVI podczas swej podróży apostolskiej do Polski
mówił między innymi do osób konsekrowanych, że w chwili profesji
zakonnej wyrzekły się rzeczy dobrych, w tym także prawa do zało11
KPK/1983, kan. 599; por. LG, nr 42; PC, nr 12; Sobór Watykański II, Dekret
o posłudze i życiu prezbiterów, Presbyterorum ordinis, (dalej: PO), nr 16. Kodeks Prawa
Kanonicznego z 1917 roku nie posiadał normy określającej ślub czystości.
12
Por. KPK/1983, kan. 277 § 1: „Duchowni obowiązani są zachować ze względu
na Królestwo niebieskie doskonałą i wieczystą wstrzemięźliwość; i dlatego zobowiązani
są do celibatu, który jest szczególnym darem Bożym, dzięki któremu święci szafarze
mogą niepodzielnym sercem łatwiej złączyć się z Chrystusem a także swobodniej oddać
się służbie Bogu i ludziom”; PO, nr 16; KPK/1917, kan. 132, 133 § 1.
13
Por J.W. G o g o l a, Czystość konsekrowana: teologia i praktyka, w: Formacja zakonna, t. 3, (pr. zbior. pod red. J.W. G o g o l i), Kraków 1997, s. 11.
14
Tamże, s. 12; J a n P a w e ł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, 22 listopada 1981, nr 16.
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żenia własnej rodziny, by bezgranicznie oddać siebie Chrystusowi
i Jego Królestwu15. W innym miejscu jakby dodatkowo wyjaśniał, iż
„wybór dziewictwa z miłości do Boga i do braci, wymagany od tych,
którzy wchodzą na drogę kapłaństwa i życia konsekrowanego, niczego nie ujmuje wartości chrześcijańskiego małżeństwa: i jedno,
i drugie, na dwa odmienne i komplementarne sposoby, w jakimś
sensie unaoczniają tajemnice przymierza między Bogiem i Jego
ludem”16.
2. Życie duchowe
Jak już to zostało wcześniej podkreślone, ślubowana, czy też
przyrzekana ewangeliczna rada czystości nie dotyczy tylko wymiaru ściśle teologicznego. Prawodawca kościelny w swoich normach
również zajmuje się tą radą. Przepisy kodeksowe w tej materii
są bardzo ogólne. W części dotyczącej obowiązków i praw instytutów oraz ich członków17 wymieniają środki, które mają pomagać
w przestrzeganiu rady czystości. Nie są to środki czysto techniczne,
ale związane z życiem duchowym, o czym świadczy choćby następujący zapis: „Zakonnicy mają często zwracać swoją myśl ku Bogu,
codziennie robić rachunek sumienia i często przystępować do sakramentu pokuty”18. Norma taka oznaczać może, że bez odpowiedniego życia duchowego, a te trzy elementy w niej wymienione o nim
świadczą, trudne będzie wytrwanie w takim powziętym publicznie
zobowiązaniu. Każda więc osoba konsekrowana ma żyć świadomością obecności Boga we własnym życiu. Papież Benedykt XVI
tłumaczy, że życie duchowe tych właśnie osób polega na dawaniu
„prymatu Boga”. Ten prymat ma czynić obecne czasy czasem łaski,
ma wielkie znaczenie w czasach, w których doświadcza się wielkiej
nieobecności Boga19. Osoby konsekrowane mają więc dawać świa15
Por. B e n e d y k t XVI, Maryja uczy nas wytrwałości w wierze. Przemówienie
podczas spotkania z zakonnikami, zakonnicami, seminarzystami i przedstawicielami
ruchów kościelnych na Jasnej Górze, Częstochowa, 26 maja 2006, „L’Osservatore Romano” 6-7 (2006), s. 25.
16
B e n e d y k t XVI, Rodzina chrześcijańska wspólnotą wychowania i wiary. Przemówienie do Kongresu Diecezji Rzymskiej, Rzym, 6 czerwca 2005, „L’Osservatore Romano” 9 (2005), s. 33.
17
Zob. KPK/1983, kan. 662-672.
18
KPK/1983, kan. 664; por. PO, nr 18; KPK/1917, kan. 125 nr 1, 595 § 1 nr 3.
19
Por. B e n e d y k t XVI, Nasze życie duchowe wobec wyzwań, jakie przeżywa Europa. Przesłanie do zakonnic i zakonników Europy ogłoszone na zakończenie Zebra-
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dectwo „o pierwszeństwie Boga w stosunku do wszystkiego”20. W tej
zażyłości z Bogiem ma pomagać także codzienny rachunek sumienia21, będący jednocześnie niezbędnym środkiem duchowym pomagającym w przygotowaniu się do sakramentalnej spowiedzi22. Praca
nad sobą, tak konieczna w życiu chrześcijańskim, wymaga momentów refleksji, oceny własnych postępów na drodze do świętości, poprawy swoich błędów i zdobywania cnót23. Trzecim wymienionym
środkiem jest częste korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania,
nierozerwalnie związane z dwoma pierwszymi środkami. Ze względu na nieocenioną wartość tego sakramentu, za wskazaniami kodeksowymi idą wszystkie formacyjne dokumenty, polecając przystępować do tego sakramentu nawet co dwa tygodnie. Akcentują
one także potrzebę posiadania stałego spowiednika na wszystkich
etapach formacyjnych, czyli właściwie przez całe życie, co pozwala
owocniej pracować nad sobą i wzrastać duchowo24.
Mówiąc o duchowych środkach umacniających życie osoby konsekrowanej, warto zwrócić uwagę na oryginalny tekst tego kanonu:
„In animi erga Deum conversione insistant religiosi, conscientiam
etiam cotidie examinent et ad paenitentiae sacramnetum frequenter accedant”25. Polski tłumacz użył słów: „zakonnicy mają często
zwracać swoją myśl ku Bogu”. Język łaciński z kolei inaczej to określił: „in animi erga Deum conversione insistant religiosi”. Mówi się
nia Plenarnego Unii Konferencji Przełożonych Wyższych Europy, Fatima, 6-12 lutego
2006, Wiadomości KAI, 19 marca 2006, s. 27; tenże, Kościół i świat potrzebują waszego świadectwa. Do osób konsekrowanych diecezji rzymskiej, Rzym, 10 grudnia 2005,
„L’Osservatore Romano” 3 (2006), s. 36.
20
B e n e d y k t XVI, Światowy dzień modlitw o powołania, Rozważanie podczas
niedzielnej modlitwy Anioł Pański, Rzym, 13 kwietnia 2008, „L’Osservatore Romano”,
5 (2008), s. 34.
21
Por. E. G a m b a r i, Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, Kraków 1998,
s. 455.
22
Por. PO, nr 18.
23
Por. A. C e n c i n i, Żyć w pojednaniu, Kraków 1995, s. 44-46, 48.
24
Por. Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Dekret dotyczący spowiedzi
zakonników oraz niedopuszczenia z powodu choroby do złożenia ślubów, Dum canonicarum, 8 grudnia 1970, (dalej: DC), nr 3; Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich,
Istotne elementy nauczania Kościoła na temat życia konsekrowanego w zastosowaniu
do instytutów oddających się pracy apostolskiej, Essential elements, 31 maja 1983, nr 20;
Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Kontemplacyjny wymiar życia zakonnego, Dimensio contemplativa, 12 sierpnia 1980, nr 10.
25
KPK/1983, kan. 664.
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więc o nawracaniu duszy do Boga. W tym sformułowaniu warto
podkreślić pojęcie „nawracanie”. Jest to o tyle ważne, że nawracanie jest procesem zawsze ciagłym, a nie czymś stałym, co można w jednej chwili osiagnąć26. Z pewnością „nawarcanie” bardziej
pokazuje starania i wysiłek człowieka, niż tylko „częste zwracanie
myśli ku Bogu”. Nie wdając się zbytnio w niuanse językowe, bezsprzecznym jest, że osoba konsekrowana, by wytrwała w ślubie czystości ma nieustannie żyć blisko Pana Boga, nieustannie nawracać
się do Niego. To ważne, skoro sam Najwyższy Prawodawca zagadnienie to normuje w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Ponadto, sfery
ślubu czystości nie można ograniczać tylko do kwestii zewnętrznych, gdyż wówczas, jak twierdzi Antoni Jozafat Nowak, „ciało będzie rozumiane jako antyteza duchowości. Ono powinno być wciągnięte w sferę ducha”27.
3. Środki społecznej komunikacji
Kolejną pomocą sprzyjającą ślubowi czystości jest odpowiednie
podejście do środków społecznej komunikacji. Choć same w sobie
są niezbędne, także w ewangelizacji, to niosą z sobą duże zagrożenie. Stąd kodeksowa norma stanowi, że „w korzystaniu z środków społecznego przekazu, należy zachować konieczne rozeznanie
i unikać tego, co przynosi szkodę własnemu powołaniu i stanowi
zagrożenie dla czystości osoby konsekrowanej”28. Potwierdzenie
tego znajdujemy także w soborowym dekrecie poświęconym środkom przekazu Inter mirifica, gdzie czytamy, by „wszyscy odbiorcy
(...) unikali (...) tego, co stałoby się dla nich powodem lub okazją do poniesienia uszczerbku duchowego, lub tego, co przez zły
przykład może innych narazić na niebezpieczeństwo”29. Wczytując
się w normę kodeksową nie zauważymy zakazu korzystania z tych
26
Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 11 października 1992, Poznań, Pallottinum
1994, nr 1427-1429.
27
A.J. N o w a k, Osoba konsekrowana, Lublin 2006, s. 534.
28
KPK/1983, kan. 666. To nowa norma, której odpowiednika nie znajdziemy w Kodeksie z 1917 roku. Jej źródłami są między innymi: Sobór Watykański II, Dekret o środkach społecznego przekazu, Inter mirifica, (dalej: IM), nr 9-10; PC, nr 12; P a w e ł VI,
Motu proprio, Ecclesiae Sanctae, Przepisy wykonawcze do Dekretu Soboru Watykańskiego II Prefectae caritatis, 6 sierpnia 1966, (dalej: ES), nr I: 25 § 2a, b; tenże, Adhortacja apostolska, Evangelica testificatio, Wskazania na temat odnowy życia zakonnego
według nauki Soboru Watykańskiego II, 29 czerwca 1971, (dalej: ET), nr 46.
29
IM, nr 9.
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mediów, ale jakby ostrzeżenie, by podchodzić do nich rozważnie
i wybierać nade wszystko te, które są wartościowe i służą rozwojowi30. Jan Paweł II mając na względzie zagrożenia jakie niosą środki
społecznej komunikacji, zwłaszcza dla przeżywania ślubu czystości,
kieruje jakby przesłanie: „Trzeba, aby życie konsekrowane ukazywało współczesnemu światu przykłady czystości przeżywanej przez
mężczyzn i kobiety, którzy odznaczają się zrównoważeniem, samokontrolą, inicjatywą, dojrzałością psychiczną i uczuciową”31. Szczegółowe zaś przepisy dotyczące materii korzystania z tych środków
pozostawione są prawu własnemu instytutów i stowarzyszeń32.
4. Klauzura
Prawną instytucją, funkcjonującą od początku życia zakonnego
jest klauzura33, która, zachowywana we wszystkich domach zakonnych, ma być przystosowana do charakteru i misji instytutu, zgodnie z postanowieniami własnego prawa, z zarezerwowaniem zawsze
jakiejś części domu zakonnego tylko dla zakonników34. Klauzurę
także należy rozpatrywać w kontekście złożonego ślubu czystości,
gdyż ma ona nade wszystko za cel nie tylko oddzielenie od świata,
ET, nr 46; DC, nr 14.
J a n P a w e ł II, Adhortacja apostolska, Vita consecrata, O życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie, 25 marca 1996, (dalej: VC), nr 88; por. PC,
nr 12.
32
Na przykład kontemplacyjny Zakon Sióstr Redemptorystek w swoich normach
stanowi: „Mając na uwadze przepisy prawa kanonicznego /kan. 666/ oraz wymogi życia
kontemplacyjnego, użycie telefonu oraz innych środków społecznego przekazu, a także
sprawy związane z korespondencją będą określone przez statuty szczegółowe każdego
klasztoru”. Zob. Statuty Zakonu Sióstr Najświętszego Odkupiciela, Rzym 1995, nr 019.
Z kolei Siostry Pasterki od Opatrzności Bożej podają w swoich Konstytucjach treść
nieznacznie różniącą się od normy kodeksowej: „W używaniu środków masowego przekazu siostry zachowają właściwe rozeznanie i będą unikać tego, co jest szkodliwe dla
ich powołania i niebezpieczne dla czystości (kan. 666)”. Zob. Konstytucje Zgromadzenia
Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, Jabłonowo Pomorskie 1991, nr 108.
33
Por. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/2, (red. J. K r u k o w s k i), Pallottinum 2006, s. 101; M. D a n i l u k, Encyklopedia Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Lublin 2000, s. 183-185.
34
Por. KPK/1983, kan. 667 § 1; ET, nr 46; KPK/1917, kan. 604 § 1: „In domibus etiam Congregationum religiosarum sive pontifici sive dioecesani iuris clausura servetur,
in quam nemo alterius sexus admittatur, nisi ii de quibus in can. 598, § 2 et can. 600,
aliique quos ex iustis ac rationabilibus bausis Superiores admitti posse censuerint”, §
2” „Praescriptum can. 599 etiam domibus Congregationum religiosarum sive virorum
sive mulierum applicetur”.
30
31
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ale ma wymiar pozytywny, jako szczególny znak i ochrona35. Tak też
jest ona postrzegana w Konstytucjach wielu instytutów36.
5. Strój zakonny
Wśród wielu obowiązków dotyczących osób konsekrowanych,
Prawodawca kościelny wymienia także noszenie stroju zakonnego: „Zakonnicy powinni nosić strój instytutu, wykonany zgodnie
z przepisami własnego prawa, na znak swojej konsekracji i świadectwa ubóstwa”37. Norma dotycząca stroju zakonnego jest dzisiaj
bardziej łagodna niż przewidywał to poprzedni Kodeks, według którego należało go nosić tak w domu zakonnym, jak i poza nim38.
Choć nie należy on do istotnych elementów tego życia i nie jest używany przez wszystkie instytuty zakonne, to jednak jest znakiem
konsekracji bardziej akcentowanym ze względu na ślub ubóstwa
niż czystości, ale ma on również swoje znaczenie w wymiarze tej
właśnie rady ewangelicznej39. Według papieża Benedykta XVI, prowadzenie życia w czystości oznacza także wyrzekanie się zwracania
na siebie uwagi, powściągliwość i skromność, a to wszystko będzie
świadectwem również poprzez wybór prostego stroju40. Instytuty,
które nie posiadają określonego stroju, bo taki jest ich charakter
określony w prawie własnym, „winny zadbać o to – jak czytamy
w Vita consecrata – aby ubiór (ich) członków (...) wyrażał swoją
ES, nr II, 6; PC, nr 16.
Konstytucje Dominikanów, w części dotyczącej obserwancji zakonnej, wśród środków pomagających zachować śluby zakonne wymieniają właśnie klauzurę. Por. Księga
Konstytucji i zarządzeń Braci Zakonu Kaznodziejów, wyd. VI, W drodze 2003, nr 40.
Dla Księży Jezuitów, zachowanie klauzury powodowane jest względami przyzwoitości
i skromności, co bezsprzecznie powiązane jest ze ślubem czystości. Por. Konstytucje
Towarzystwa Jezusowego, Kraków-Warszawa 2006, nr [266-267].
37
KPK/1983, kan. 669 § 1; PC, nr 17; ET, nr 22. Prawo własne dokładnie określa zasady używania stroju zakonnego. Na przykład w Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia
Najświętszego Odkupiciela habit zakonny obowiązkowy jest na pracach apostolskich
oraz przy wykonywaniu czynności urzędowych i liturgicznych. Por. Statuty Prowincjalne
Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, Warszawa 2001, nr 0054.
38
Por. KPK/1917, kan. 596: „Religiosi omnes proprium suae religionis habitum deferant tum intra tum extra domum, nisi gravis causa excuset, iudicio Suprerioris maioris aut, urgente necessitate, etiam localis”.
39
Habit zakonny, według wspomnianego już prawodawstwa Dominikanów, jest pomocą w zachowywaniu ślubów. Por. Księga Konstytucji i zarządzeń Braci Zakonu Kaznodziejów, wyd. VI, W drodze 2003, nr 40.
40
Por. B e n e d y k t XVI, Bądźcie wiarygodnym i jasnym znakiem..., dz. cyt., s. 36.
35
36
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prostotą i godnością naturę ich powołania”41, co ma duży związek
z ochroną i przeżywaniem ślubu czystości.
6. Roztropne odnoszenie się i uczęszczanie do innych osób
Mając na uwadze zachowanie i przestrzeganie przez zakonników doskonałej wstrzemięźliwości w celibacie, Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 67242 podaje kolejne normy temu sprzyjające,
które znajdujemy w rozdziale traktującym o obowiązkach i prawach duchownych43. Warto tutaj przytoczyć ich treść, gdyż z pewnością mają bezpośredni związek z tą właśnie radą ewangeliczną.
W pierwszej zatem kolejności, podobnie jak duchowni, tak również i zakonnicy „obowiązani są zachować ze względu na Królestwo niebieskie doskonałą i wieczystą wstrzemięźliwość; i dlatego
zobowiązani są do celibatu, który jest szczególnym darem Bożym,
dzięki któremu święci szafarze mogą niepodzielnym sercem łatwiej
złączyć się z Chrystusem a także swobodniej oddać się służbie Bogu
i ludziom”44. Norma ta jest niczym innym, jak powtórzeniem treści
zawartych w kanonie określającym ewangeliczną radę czystości45.
Jej powtórzenie, z podaniem jej podstaw i znaczenia, ma wzmocnić ten życiowy wybór. Drugi paragraf tego kanonu jest już bardzo praktycznym wskazaniem a także przestrogą w życiu ślubem
czy radą czystości, a dotyczy także, jak już wspomnieliśmy, osób
konsekrowanych: „Duchowni powinni odnosić się z należytą roztropnością do osób do których uczęszczanie mogłoby narazić
VC, nr 25.
KPK/1983, kan. 672: „Zakonnicy są związani przepisami kan. 277, 285, 286, 287
i 289; zakonnicy będący duchownymi – ponadto przepisami kan. 279, § 2. W instytutach
laickich na prawie papieskim, zezwolenie, o których w kan. 285, § 4, może być udzielone przez własnego przełożonego wyższego”; KPK/1917, kan. 592: „Obligationibus
communibus clericorum, de quibus in can. 124-142, etiam religiosi omnes tenentur,
nisi ex contextu sermonis vel ex rei natura aliud constet”.
43
Zob. KPK/1983, Księga II, Rozdział III: Obowiązki i prawa duchownych, kan.
273-289.
44
KPK/1983, kan. 277 § 1; por. PO, nr 16; KPK/1917, kan. 132 § 1: „Clerici in
maioribus ordinibus constituti a nuptiis arcentur et servandae castitatis obligatione ita
tenentur, ut contra eandem peccantes sacrilegii quoque rei sint, salvo praescripto can.
214 § 1”, § 2: „Clerici minores possunt quidem nuptias inire, sed, nisi matrimonium
fuerit nullum vi aut metu eisdem incusso, ipso iure e statu clericali decidunt”, § 3: „Conigatus qui sine dispensatione apostolica ordines maiores, licet bona fide, suscepit, ab
eorundem ordinum exercitio prohibetur”.
45
Por. KPK/1983, kan. 599.
41
42
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na niebezpieczeństwo ich obowiązek zachowania wstrzemięźliwości lub wywołać zgorszenie wiernych”46. Prawodawca w cytowanym
kanonie nie wymienia wprost kobiet, jak to było w Kodeksie Prawa
Kanonicznego z 1917 roku47, ale mówi o osobach, zatem uczęszczanie zarówno do kobiet, jak i mężczyzn w konkretnym przypadku
mogłoby narazić osoby Bogu poświęcone na różnego rodzaju zagrożenia48. W materii tej mogą istnieć także inne, bardziej szczegółowe przepisy, które w przypadku kleru diecezjalnego wydaje biskup diecezjalny, a w przypadku osób konsekrowanych, ich własny
ordynariusz. Oni to w poszczególnych przypadkach będą kompetentni do oceny obowiązkowego zachowania tego prawa49.
7. Powstrzymywanie się i unikanie tego
co nie przystoi i jest nieprzyzwoite
W tym samym duchu wypowiada się kolejna norma do której
odsyła kanon 672. Zobowiązania związane z radą czystości umieszczone są w pierwszym i drugim paragrafie 285 kanonu. Czytamy w nich: „Duchowni powinni powstrzymać się od tego wszystkiego, co wprost nie przystoi ich stanowi, według przepisów
prawa partykularnego”50. „Duchowni niech unikają tego, co chociaż
nie jest nieprzyzwoite, jednak obce stanowi duchownemu”51. Zgodnie więc z ich brzmieniem, własne prawo ma określić to wszystTamże, kan. 277 § 2; por. PO, nr 16.
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku mówił wprost o kontaktach duchownych
z kobietami, do których uczęszczanie, albo ich przebywanie u duchownych, mogłoby
być dla nich zagrożeniem lub wywołać zgorszenie. KPK/1917, kan. 133 § 1: „Caveant
clerici ne mulieres, de quibus suscipio esse possit, apud se retineant aut quoquo modo
frequentent”.
48
Por. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, (red. J. K r u k o w s k i),
Pallottinum 2005, s. 99.
49
Por. KPK/1983, kan. 277 § 3; Podobna jest norma poprzednio obowiązującego
Kodeksu, według którego osąd co do przebywania lub nawiedzania kobiet, nawet takich, co do których nie było podejrzeń, ale w poszczególnym przypaku mogło wywołać
zgorszenie lub stanowić jakieś zagrożenie dla duchownego, należał do ordynariusza
miejsca. On także miał prawo zabraniać duchownym takiego przebywania lub nawiedzania. KPK/1917, kan. 133 § 3: „Iudicium an retinere vel frequentare mulieres, etiam
illas in quas communiter suspicio non cadit, in peculiari aliquo casu scandalo esse possit aut incontinentiae afferre periculum, ad Ordinarium loci pertinet, cuius est clericos
ab hac retentione vel frequentatione prohibere”.
50
KPK/1983, kan. 285 § 1.
51
KPK/1983, kan. 285 § 2.
46
47
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ko, co nie przystoi obranemu stanowi życia i od czego osoby takie
winny się powstrzymywać. Biorąc pod uwagę Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku, który konkretnie określał takie zachowania52,
i porównując go z aktualnie obowiązującym prawem kodeksowym
powyżej podanym, niekoniecznie pod tymi zdaniami kryć się będą
zachowania przeciwne ślubowi czystości, ale ich ogólne sformułowanie takie zachowania również należy brać pod uwagę. Bez wątpienia każda osoba, tak duchowna jak i zakonna, powinna unikać
tego wszystkiego, co przeczy ich stanowi i co mogłoby być przyczyną zgorszenia w konkretnym środowisku53.
Inne, wymienione w kanonie 672 dyspozycje kodeksowe dotyczące osób zakonnych nie odnoszą się ani wprost, ani pośrednio
do ewangelicznej rady czystości, stąd nie będą tutaj omawiane. Zawarte w nich dyspozycje wiążą się bowiem z pozostałymi dwa radami, czyli z ubóstwem i posłuszeństwem54.
8. Działalność apostolska
W kontekście prawnego wymiaru ślubu czystości można także
rozpatrywać działalność apostolską instytutów życia konsekrowanego. Każdy instytut ma swoją własną misję, która wpisana jest w jego
patrimonium55. Tym jednak, co łączy wszystkie instytuty w pastoralnej działalności jest świadectwo. W prawie kodeksowym czytamy: „Apostolstwo wszystkich zakonników polega na świadectwie
ich życia konsekrowanego, które winni ożywiać modlitwą i poku-

52
Zgodnie z postanowieniem poprzedniego Kodeksu Prawa Kanonicznego duchownym nie wolno było uczestniczyć w widowiskach, tańcach i przedstawieniach, na których być nie wypadało lub na których obecność duchownego, zwłaszcza gdyby były one
publiczne, wywołałaby zgorszenie: KPK/1917, kan. 140: „Spectaculis, choreis et pompis
quae eos dedecent, vel quibus clericos interesse scandalo sit, praesertim in publicis
theatris, ne intersint”. W materii tej Kodeks ten zawierał także ogólne sformułowanie,
przejęte przez obecnego Prawodawcę, iż duchowni powinni unikać nawet tego, co jakkolwiek nie jest niestosowne, dalekie jest jednak od stanu duchownego. KPK/1917,
kan. 139 §1: „Ea etiam quae, licet non indecora, a clericali tamen statu aliena sunt,
vitent”.
53
Por. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1..., dz. cyt., s. 109.
54
Zob. KPK/1983, kan. 279 § 2, 285 §§ 3-4, 286, 287, 289.
55
KPK/1983, kan. 578: „Wszyscy powinni wiernie zachowywać myśl i zamierzenia
założycieli, zatwierdzone przez kompetentną władzę kościelną dotyczące natury, celu,
ducha i charakteru instytutu, jak również zdrowych jego tradycji, co stanowi dziedzictwo tegoż instytutu”. Por. LG, nr 45; PC, nr 2b; ES, nr II: 16 § 3.
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tą”56. Taka norma wskazuje na to, iż indywidualne i wspólnotowe
świadectwo życia osób szczególnie Bogu poświęconych, naznaczone modlitwą i pokutą, jest ważniejsze od każdej zewnętrznej
działalności. W swoich przemówieniach zauważa to także obecny
papież Benedykt XVI. Do przełożonych generalnych instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego powiedział:
„Współcześnie zadaniem osób konsekrowanych jest być świadkami
przemieniającej obecności Boga w coraz bardziej zdezorientowanym i chaotycznym świecie, w świecie, w którym wyraźne i określone kolory zostały zastąpione przez odcienie”57. W innym miejscu
dodał: „Kościół potrzebuje waszego świadectwa”58. We współczesnym świecie, który przede wszystkim nastawiony jest na dobrobyt,
bogactwo i przyjemność, które są dla niego często najważniejszym
i jedynym celem życia, osoby konsekrowane mają być wyraźnym
świadectwem istnienia innej formy sensownego życia, mają przypominać, że sprawiedliwość i prawda są możliwe59. W ten sposób
będą nie tylko jasnym i wiarygodnym znakiem Ewangelii, ale także
i jej paradoksów60. Zgodnie z taką myślą Ojca świętego ślub czystości jest również i paradoksem, i świadectwem innej formy życia,
co wpisuje się w kodeksowe wymagania stawiane tym osobom.
9. Zawarcie lub usiłowanie zawarcia małżeństwa
Ślubowana ewangeliczna rada czystości chroniona jest przez normy, które przewidują sankcje za wykroczenia przeciwko złożonym
zobowiązaniom. Członek instytutu zatem, który zawarł małżeństwo lub usiłował je zawrzeć, nawet tylko cywilne, zostaje wydalony
z instytutu mocą samego prawa61. Ponieważ „wszyscy wierni mają
prawo być wolnymi od jakiegokolwiek przymusu w wyborze sta-

KPK/1983, kan. 673; por. LG, nr 42, 44, 46; PC, nr 5-6; AG, nr 11-12.
B e n e d y k t XVI, Bądźcie wiarygodnym i jasnym znakiem..., dz. cyt., s. 35.
58
B e n e d y k t XVI, Kościół i świat potrzebują..., dz. cyt., s. 36.
59
Por. B e n e d y k t XVI, Jesteśmy uczniami i misjonarzami Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie. Sesja inauguracyjna V Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki
Łacińskiej i Karaibów, Aparecida, 13 maja 2007, „L’Osservatore Romano” 9 (2007), s. 41.
60
Por. B e n e d y k t XVI, Bądźcie wiarygodnym i jasnym znakiem..., dz. cyt., s. 36.
61
Por. KPK/1983, kan. 694 §1 n. 2; KPK/1917, kan. 646 § 1 n. 3: „Ipso facto habendi
sunt tanquam legitime dimissi religiosi: Attentantes aut contrahentes matrimonium
aut etiam vinculum, ut aiunt, civile”.
56
57
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nu życia”62, stąd więc wybór życia konsekrowanego, a w nim życia
w czystości każe przypuszczać, że dana osoba wybrała go w sposób
wolny. Świadomie zatem zrezygnowała z dobra, jakim jest małżeństwo. Wybór taki kłuci się zatem z decyzją na życie w małżeństwie
jako wspólnocie całego życia, która dodatkowo ma być skierowana
do zrodzenia i wychowania potomstwa63. Byłoby to możliwe tylko
w przypadku wspomnianego powyżej wydalenia z instytutu, przez
co ustają śluby oraz prawa i obowiązki wynikające z profesji zakonnej64, lub uzyskania indultu odejścia z instytutu65. Myślimy oczywiście o zakonniku, który nie przyjął święceń, gdyż w takiej sytuacji
procedury prawne będą zupełnie inne66.
10. Czyny przeciwne szóstemu przykazaniu
Istnieją także przestępstwa dotyczące ślubu czystości, taksatywnie wymienione w Kodeksie Prawa Kanonicznego, za popełnienie
których należy obowiązkowo wydalić z instytutu jego sprawcę. Należą do nich: konkubinat, czyny zewnętrzne przeciwko szóstemu
przykazaniu i zgorszenie z tego powodu dla innych, wykroczenia
62
KPK/1983, kan. 219; Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele
w świecie współczesnym, Gaudium et spes, (dalej: GS), nr 26, 29, 52; KPK/1917, kan.
214, 542 n. 1, 971, 1087 §§ 1-2, 2352.
63
KPK/1983, kan. 1055 §1: „Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”. Por. LG, nr 11, 41; GS, nr 48.
64
KPK/1983, kan. 701: „Przez prawne wydalenie tym samym ustają śluby oraz prawa i obowiązki wynikające z profesji. Jeśli jednak członek jest duchownym, nie może
wykonywać święceń, dopóki nie znajdzie biskupa, który go przyjmie po odbyciu odpowiedniej próby w diecezji, zgodnie z postanowieniem kan. 693, albo przynajmniej zezwoli na wykonywanie święceń”. Por. ES, nr I: 3 § 5; KPK/1917, kan. 641, 648, 672 § 2.
65
KPK/1983, kan. 692: „Indult odejścia udzielony zgodnie z prawem i podany
do wiadomości zainteresowanego, na mocy samego prawa zawiera w sobie dyspensę
od ślubów oraz od wszystkich obowiązków wypływających z profesji, chyba że sam
członek by go w chwili notyfikacji nie przyjął”. KPK/1917, kan. 640 § 1: „Qui, impetrato
saecularizationis indulto, religionem relinquit: 1. A sua religione separatur, habitus
eiusdem exteriorem formam debet deponere, et in Missa et horis canonicis, in usu
et dispensatione Sacramentorum saecularibus assimilatur; 2. A votis liberatus manet,
firmis oneribus ordini maiori adnexis, si in sacris fuerit; non tenetur obligatione horas
canonicas vi professionis recitandi nec aliis regulis et constitutionibus adstringitur”.
66
Zob. Kongregacja Nauki Wiary, List do wszystkich Ordynariuszy miejsca i Zakonnych Przełożonych Generalnych o dyspensie od celibatu kapłańskiego Per Litteras ad
universos, Rzym, 14 października 1980; Kongregacja Nauki Wiary, Normy dyspensowania od celibatu kapłańskiego Praeterquam aliis, Rzym, 14 października 1980.
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przeciwko szóstemu przykazaniu z użyciem przemocy, gróźb albo
w sposób publiczny, albo z osobą poniżej szesnastego roku życia67.
Gdy osoba konsekrowana dopuściła się któregoś z wymienionych
czynów, przełożony nie musi bezwzględnie rozpoczynać postępowania o wydalenie. Sam prawodawca bowiem podaje, iż w przypadku wykroczeń przeciwko szóstemu przykazaniu z użyciem przemocy, gróźb albo w sposób publiczny, albo z osobą poniżej szesnastego
roku życia, przełożony może odstąpić od wydalenia takiej osoby
z instytutu, ale tylko wtedy, gdy w inny sposób możliwe będzie zaradzenie, by nastąpiła poprawa jej życia, wyrównanie naruszonej
sprawiedliwości oraz naprawienie zgorszenia68. Przełożony nie musi
tego czynić, gdyż to do niego należy osąd, jak w danym konkretnym
przypadku postąpić. Z drugiej jednak strony wymienione czyny należą do kategorii bardzo ciężkich przestępstw, więc gdyby nie dało
się spełnić tych trzech warunków, odstąpienie od ukarania nie byłoby możliwe. O poważnym potraktowaniu takich czynów świadczy
także decyzja Kongregacji Nauki Wiary, która podwyższyła wiek
niepełnoletniej ofiary z 16 do 18 lat oraz przedłużyła czas przedawnienia do 10 lat69.
11. Naruszenie świętych więzów i zawinione
zachowanie przynoszące zgorszenie
Prawodawca kodeksowy, już nie taksatywnie, ale na zasadzie
przykładu, wylicza przyczyny, które dla przełożonych kościelnych mogą stanowić podstawę do wydalenia członka z instytutu,
ale już na zasadzie nie obligatoryjnej, ale fakultatywnej. Wśród
tych przyczyn znaleźć możemy takie, które będą zaprzeczeniem zobowiązania się do życia ślubem czystości. Będzie to powtarzające
się naruszenie świętych więzów oraz wielkie zgorszenie powstałe
67
Por. KPK/1983, kan. 1395 §2; KPK/1917, kan. 2359 § 2: „Si delictum admiserint
contra sextum decalogi praeceptum cum minoribus infra aetatem sexdecim annorum,
vel adulterium, stuprum, bestialitatem, sodomiam, lenocinium, incestum cum consanguineis aut affinibus in primo gradu exercuerint, suspendantur, infames declarentur,
quolibet officio, beneficio, dignitate, munere, si quod habeant, priventur, et in casibus
gravioribus deponantur”.
68
Por. KPK/1983, kan. 695 § 1. Jest to nowa norma, nie mająca swojego źródła
w dawnym Kodeksie Prawa Kanonicznego.
69
Por. Epistula a Congregatione pro Doctrina Fidei missa ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarchas interesse habentes: de delictis gravioribus
eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis, AAS 93 (2001) 785-788.
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wskutek zawinionego zachowania zakonnika. Prawo własne może
tutaj podawać także inne poważne przyczyny. Żeby jednak możliwe
było wydalenie z wymienionych powodów, wykroczenia te muszą
być poważne, zewnętrzne, poczytalne i prawnie potwierdzone70.
Wśród jednej z tych przyczyn widzimy powtarzające się naruszenie
świętych więzów, czyli także ślubu czystości. Oprócz wymogu powtarzalności, wydaje się że to naruszenie musi być innego rodzaju
niż zachowania przeciwne temu ślubowi a wymienione w kanonie
o obowiązkowym wydaleniu z instytutu zakonnego. Z pewnością samo życie może wskazać takie przykłady, które, gdy będą się
powtarzały pomimo upomnień przełożonych, staną się podstawą
do ewentualnego wydalenia. Także i ta druga przyczyna wydalenia fakultatywnego jest bardzo ogólna: „wielkie zgorszenie powstałe wskutek zawinionego zachowania zakonnika”. Tutaj wprost
nie mówi się o ślubie czystości, ale skoro ta norma jest tak ogólna,
to i on może się w niej zwierać. Ważne są tutaj jednak podane elementy takich czynów, którymi są wielkie zgorszenie oraz zawinione
zachowanie się członka instytutu. Analizując zawinione zachowanie się zakonnika, Marcin Bider zwraca uwagę, iż polski przekład
tego kanonu niezbyt precyzyjnie oddaje intencje Prawodawcy. Polski tekst „ wielkie zgorszenie powstałe wskutek zawinionego zachowania się członka” w wersji łacińskiej brzmi: „grave scandalum ex
culpabili modo agendi sodalis ortum”. Według wspomnianego autora, termin „agendi” akcentuje ciągłość postępowania, a nie tylko
jednorazowe zachowanie się zakonnika71. Czyn zatem pojedynczy
nie obligowałby przełożonego do działania zmierzającego do wydalenia z instytutu. Ten czyn musiałby być wielokrotny, przy równoczesnym upominaniu takiej osoby przez przełożonego. Ponadto
czyn ten musi wywołać wielkie zgorszenie. Zgorszenie ma podwójny
wymiar. Najpierw jest to pewnego rodzaju zdziwienie innych osób
z powodu konkretnego zdarzenia, będącego rezultatem działania
zakonnika (zgorszenie w znaczeniu obiektywnym), które to zdarzenie powoduje u postronnych osób podjęcie takich samych czynności, co nazywane jest zgorszeniem w znaczeniu subiektywnym. Ta70
Por. KPK/1983, kan. 696 § 1; Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/2,
(red. J. K r u k o w s k i), Pallottinum 2006, s. 133-134.
71
Por. M. B i d e r, Wydalenie fakultatywne z instytutu zakonnego według Kodeksu
Prawa Kanonicznego, Lublin 2006, s. 67.
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kie więc działanie może być podstawą do rozpoczęcia omawianego
tutaj przez nas postępowania o wydalenie z instytutu. Decyzja przełożonego w tym przypadku musi uwzględniać stopień zgorszenia,
jego obiektywną ciężkość oraz pewność zdobytych informacji72.
12. Poważne zewnętrzne zgorszenie i szkoda grożąca instytutowi
Naruszenie ślubowanej rady czystości, obok formy wydalenia
z mocy samego prawa, wydalenia obowiązkowego czy też fakultatywnego, może być także przyczyną natychmiastowego wydalenia
z domu zakonnego. W materii tej w Kodeksie Prawa Kanonicznego
czytamy: „W przypadku poważnego zgorszenia zewnętrznego lub
bardzo poważnej szkody grożącej instytutowi, członek może być
natychmiast wydalony z domu zakonnego przez przełożonego wyższego, albo – gdy przynagla niebezpieczeństwo – przez miejscowego
przełożonego za zgodą jego rady. Wyższy przełożony, jeśli zachodzi
potrzeba, winien wszcząć proces o wydalenie, zgodnie z przepisami
prawa albo przedstawić sprawę Stolicy Apostolskiej”73. To jedyny
kanon normujący sprawę natychmiastowego wydalenia z domu zakonnego. Jest on bardzo ogólny, ale chyba nie będzie błędem twierdzenie, że w praktyce zachowanie przeciwne ślubowi czystości może
być powodem takiego prawnego działania przełożonego. Zgodnie
72
Por. P. S t a s i ń s k i, Przyczyny wydalenia z instytutu zakonnego, „Prawo Kanoniczne” nr 1-2 (1997), s. 168.
73
KPK/1983, kan. 703; KPK/1917, kan. 653: „In casu gravis scandali exterioris vel
gravissimi nocumenti communitati imminentis, religiosus statim potest a Superiore
maiore cum consensu sui Consilii vel etiam, si periculum sit in mora et tempus non
adsit adeundi Superiorem maiorem, a Superiore locali cum consensu sui Consilii et
Ordinarii loci, ad saeculum remitti, habitu religioso illico deposito, ita tamen ut res
per ipsum Ordinarium aut per Superiorem maiorem, si adsit, Sanctae Sedis iudicio
sine mora subiiciatur”; kan. 668: „In casu, de quo in can. 653, religiosus statim potest
a Superiore maiore, vel si periculum sit in mora et tempus non adsit recurrendi ad Superiorem maiorem, a Superiore quoque locali, cum consensu sui Consilii, ad saeculum
remitti, habitu religioso illico deposito; religioso autem dimisso, statim processus, si
nondum fuerit institutus, instituatur ad normam canonum qui praecedunt”. Przepis kanonu 653 Kodeksu z 1917 roku, będącego źródłem obecnej normy zawartej w kan. 703,
jest bardziej wymagający. Mówi bowiem o obowiązku natychmiastowego zdjęcia habitu
przez takiego zakonnika, możliwości odesłania go do świata, a także zaangażowaniu
w natychmiastowe wydalenie z domu zakonnego miejscowego ordynariusza. Aktualna
norma jest bardziej ogólna. Także drugie źródło, zawarte w cytowanym kanonie 668
jest dość rygorystyczne. Jak aktualnie obowiązujący kan. 703 mówi o wszczęciu procesu
o wydalenie, ale tylko wtedy, gdy zachodzi potrzeba, to kanon 668 Kodeksu z 1917 roku
nakazywał wszczęcie takiego procesu natychmiast.
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z powyższym przepisem, taka reakcja przełożonego wyższego lub
nawet przełożonego miejscowego i jego rady może mieć miejsce
tylko w dwóch przypadkach: gdy zaistniało poważne zewnętrzne
zgorszenie, także poza wspólnotą instytutu, oraz gdy samemu instyututowi grozi bardzo poważna szkoda. Wydalenie z domu zakonnego nie będzie jednak tożsame z wydaleniem z instytutu, choć
sprawa ta może w ten sposób zakończyć się, zgodnie z przewidzianą prawną procedurą74. Według Wiesława Kiwiora, który powołuje
się z kolei na innych autorów, rozeznanie sytuacji wymagać będzie
od przełożonego i jego rady wielkiej rozwagi i roztropnosci. Tym
bardziej, że sam zakonnik, pomimo poważnego skutku swojego zachowania, mógł działać w sposób niezawiniony. Kara więc wydalenia mogłaby się okazać zbyt surowa, więc wystarczającym może
okazać się tylko przeniesienie do innego, odległego domu75.
Zakończenie
Prawodawca kościelny w Kodeksie Prawa Kanonicznego podaje normy dotyczące życia według rad ewangelicznych czystości,
ubóstwa i posłuszeństwa w instytutach zakonnych. Są to przepisy
bardzo ogólne, gdyż szczegółowe ich uregulowania winny znaleźć
się w prawie własnym poszczególnych instytutów. Pośród tych rad
na pierwszym miejscu zawsze wymieniana jest czystość. Oprócz teologicznych podstaw tej rady oraz jej religijnego znaczenia, posiada
ona także swoje prawne umocowanie. W prawie kodeksowym znajdujemy przepisy mające na celu ochronę osób Bogu poświęconych
poprzez ślub czystości. Wśród tych przepisów są kanony mówiące
między innymi o odnoszeniu się z należytą roztropnością do osób
do których uczęszczanie mogłoby narazić na niebezpieczeństwo
obowiązek zachowania wstrzemięźliwości lub wywołać zgorszenie
wiernych, dalej, są kanony o powstrzymaniu się od tego wszystkiego, co wprost nie przystoi ich stanowi, o unikaniu tego, co chociaż
nie jest nieprzyzwoite, jednak jest obce ich rodzajowi życia, kanony
o odpowiednim podejściu do środków społecznej komunikacji. Za74
Por. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/2, (red. J. K r u k o w s k i), Pallottinum 2006, s. 139-140; B.W. Z u b e r t, Komentarz do Kodeksu Prawa
Kanonicznego, t. 2/III, Lublin 1990, s. 228-229.
75
Por. W. K i w i o r, Procedura obowiązująca przy eksklaustracji, sekularyzacji i wydalaniu z instytutu życia zakonnego, w: Formacja zakonna, t. 2, (pr. zbior. pod red. J.W.
G o g o l i), Kraków 1996, s. 163-164.
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bezpieczeniu życia w czystości służy także instytucja klauzury oraz
stój zakonny. By przestrzec przed wykroczeniami przeciwko tej radzie prawodawca ustanowił także sankcje karne na takie osoby,
nie wykluczając nawet wydalenia osoby konsekrowanej z instytutu zakonnego. Opisane normy kodeksowe pokazują więc nie tylko
teologiczną, ale nade wszystko prawną stronę ewangelicznej rady
czystości, co z pewnością świadczy o wielkiej trosce Ustawodawcy
kościelnego o ten rodzaj życia Bogu poświęconego.
L’aspetto giuridico del voto di castità
Il legislatore ecclesiastico nel Codice di Diritto Canonico offre le norme
riguardanti la vita secondo i consigli evangelici di castità, di povertà e di obbedienza
in istituti religiosi. Sono indicazioni molto generici, perchè norme più dettagliate
devono essere messe nella legge propria di ogni istituto. La castità viene sempre
nominata come prima tra i consigli. Essa ha non solo un solido fondamento
teologico e un significato religioso, ma anche una propria base giuridica. Nel
codice di diritto troviamo delle prescrizioni che tendono a proteggere le persone
consacrate a Dio tramite il voto di castità. Tra queste norme ci sono canoni che
suggeriscono di trattare con prudenza le persone, la cui familiarità potrebbe
mettere a pericolo il loro obbligo della perfetta continenza oppure suscitare lo
scandalo dei fedeli. Ci sono anche altri canoni che invitano ad astenersi da ciò che
è sconveniente al proprio stato e ad evitare ciò che, pur non essendo indecoroso,
è alieno dal loro stato. Inoltre, ci sono canoni sull’adeguato approccio ai mezzi
di comunicazione sociale. A proteggere la vita in castità è anche l’istituzione di
clausura e l’abito religioso. Per prevenire le possibili trasgressioni contro questo
consiglio il legislatore ha stabilito pure le sanzioni penali, non escludendo perfino
la dimissione di una persona consacrata dall’istituto religioso. Le suddette norme
del codice rivelano, dunque, non solo l’aspetto teologico, ma soprattutto quello
giuridico del consiglio evangelico di castità.
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BOŻENA SZEWCZUL
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

NIEKTÓRE PRIORYTETY PRZEŁOŻONYCH
ZAKONNYCH WEDŁUG INSTRUKCJI POSŁUGA
WŁADZY I POSŁUSZEŃSTWO Z 2008 ROKU
ORAZ KANN. 618-619, KPK/1983
Treść: Wprowadzenie. – 1. W życiu konsekrowanym władza jest przede wszystkim
władzą duchową. – 2. Władza jest powołana do tego, by zapewnić swojej wspólnocie
czas i jakość modlitwy. – 3. Władza ma promować godność osoby. – 4. Władza
jest powołana, by w trudnościach wzbudzać odwagę i nadzieję. – 5. Władza
powinna ożywiać charyzmat własnej rodziny zakonnej. – 6. Władza zobowiązana
jest do zachowywania żywego zmysłu Kościoła („sentire cum Ecclesia”). – 7. Władza
towarzyszy na drodze formacji ciągłej. – Zakończenie.

Wprowadzenie
W kanonie 601 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. podającego definicję ewangelicznej rady posłuszeństwa wyjaśnia się,
że zakonnik na mocy złożonej profesji zobowiązuje się dobrowolnie do podporządkowania własnej woli prawowitym przełożonym,
zastępującym Boga, gdy wydają polecenia zgodnie z własnymi
konstytucjami1.
Obecnie w związku z brakiem powołań mówi się dużo o kryzysie
życia zakonnego a także o kryzysie posłuszeństwa oraz władzy zakonnej2. Zmienił się bowiem sposób odczuwania i przeżywania władzy i posłuszeństwa, zarówno w Kościele, w instytutach zakonnych
1
KPK/1983, kan. 601: „Ewangeliczna rada posłuszeństwa, podejmowana w duchu
wiary i miłości do naśladowania Chrystusa posłusznego aż do śmierci, zobowiązuje
do podporządkowania własnej woli prawowitym przełożonym, zastępującym Boga, gdy
wydają polecenia zgodnie z własnymi konstytucjami”.
2
M. T e n a c e, Custodi della sapienza. Il servizio dei superiori, Roma 2007, s. 11.
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i w społeczeństwie. Dziś wielu ludzi skłania się ku temu, by wszelką
formę zależności, posłuszeństwa traktować jako upokorzenie. Wielu samych zakonników w dobie posoborowej uważało władzę w życiu wspólnoty za strukturę zbyt autorytatywną, sztywną i po prostu niepotrzebną3. Niektóre wspólnoty zakonne postanowiły nawet
funkcjonować bez przełożonych, inne podejmowały decyzje kolegialnie, jeszcze inne sprowadziły rolę przełożonego do zwykłego
koordynatora inicjatyw członków wspólnoty, albo do zwykłego stróża reguły a także rozdawcy pozwoleń i pieniędzy potrzebnych podwładnym. O takich sytuacjach wspomina się wyraźnie w instrukcji
Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z 1994 roku o życiu braterskim we wspólnocie
Congregavit nos in unum Christi Amor4.
Stąd wielu autorów powstających dziś publikacji zastanawia się
czy w kulturze naszych czasów eksponującej indywidualizm, głoszącej wolność osoby ludzkiej może jeszcze wzbudzać entuzjazm praktyka posłuszeństwa przełożonym zakonnym, a tym samym sprawowanie władzy przez przełożonych? Podejmuje się próby szukania
rozwiązań, co do właściwego zrozumienia znaczenia sprawowania
władzy w instytutach zakonnych. Niektórym autorom wydaje się,
że to właśnie sposób jej sprawowania jest przyczyną powszechnego
dziś kryzysu posłuszeństwa5.
Wyrazem trwającej na ten temat dyskusji jest instrukcja wydana
przez Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego 11 maja 2008 roku pt. Posługa władzy
i posłuszeństwo «Faciem tuam, Domine, requiram» jako wyraz przemyślenia tej kwestii na szczeblu Kongregacji.
Wydanie instrukcji ma służyć pomocą i zachętą, we właściwym
przeżywaniu posłuszeństwa i sprawowaniu władzy6. W tym celu
3
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica,
Instr., La vita fraterna in comunità «Congregavit nos in unum Christi amor», 2 februarii 1994, Libreria Editrice Vaticana 1994; tekst polski, Kongregacja Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja Życie braterskie
we wspólnocie, nr 48, w: Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła. Od Vaticanum II do Ripartire da Cristo (red. K. W ó j t o w i c z), Kraków 20032, s. 499-548,
(odtąd: Congregavit nos).
4
Tamże.
5
M. T e n a c e, Custodi della sapienza..., s. 11.
6
Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja Posługa władzy i posłuszeństwo «Faciem tuam, Domine, requiram»
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w dokumencie zwrócono uwagę na najważniejsze zadania przełożonych w instytutach zakonnych.
Niektóre priorytety w służbie władzy
Każda władza w Kościele jest służbą. Taką jest też władza przełożonych zakonnych. Prawdę tę przypomina KPK/1983 podając,
że przełożeni otrzymaną od Boga przez posługę Kościoła władzę
sprawują w duchu służby7.
1. W życiu konsekrowanym władza jest przede
wszystkim władzą duchową
W tradycji zakonnej ostatnich wieków, a także jeszcze obecnie
zwłaszcza w instytutach o charakterze apostolskim zakorzeniło się
pojęcie o zewnętrznej odpowiedzialności przełożonych za wspólnotę tzn. wyrażającej się w trosce o konkretną organizację wspólnoty,
administrowanie dobrami materialnymi, prowadzenie dzieł (szkoły,
przedszkola, szpitale, domy opieki itd.), budowa nowych domów.
Ten typ odpowiedzialności przełożonych, którym mogliby się oni
z powodzeniem podzielić ze swoimi zastępcami, radami domowymi
przyczynił się do zaniku innego typu odpowiedzialności, w której
z kolei przełożeni nie mogą być przez nikogo zastąpieni tj. w dziele
mistrzów duchowych, a więc tym, co w początkach życia zakonnego było tak właściwe przełożonym określanym nie bez powodu
przez członków wspólnot matkami czy ojcami8. W ramach odnoLibreria Editrice Vaticana 2008, nr 3 (odtąd: Posługa władzy i posłuszeństwo).
7
KPK/1983, kan. 618; Congregavit nos, nr 49.
8
B e n e d y k t z N u r s j i, Reguła, (przekład A. Ś w i d e r k ó w n a), Tyniec
19972, nr 2: „Opat… niech wie, jak trudnego i ciężkiego zadania się podjął: rządzić duszami i służyć wielu w dążeniu do naprawy obyczajów… Przede wszystkim nie wolno mu
zaniedbywać ani lekceważyć zbawienia dusz, które poddano jego władzy, a troszczyć się
więcej o rzeczy przemijające, ziemskie i znikome. Nich zawsze myśli o tym, że powierzono mu rządy nad duszami i że za nie ponosi też odpowiedzialność”; J. A u b r y, La
superiora animatrice, Consacrazione e Servizio 3/32(1983)7-8; Sacra Congregatio pro
Religiosis et Institutis Saecularibus, Sacra Congregatio pro Episcopis, Notae directivae
pro mutuis relationibus inter episcopos et religiosos in Ecclesia, «Mutuae relationes», 14
maii 1978, AAS 70(1978)473-506, tekst polski: Święta Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Święta Kongregacja Biskupów, Wytyczne dla wzajemnych stosunków
między biskupami i zakonnikami, nr 13, w: J a n P a w e ł II, O życiu zakonnym. Przemówienia, listy apostolskie, instrukcje, Warszawa-Poznań 1984, s. 333-372 (odtąd: Mutuae relationes): ”Co do funkcji nauczania przełożeni zakonni mają kompetencję i autorytet
mistrzów duchownych, wedle ewangelicznych założeń własnego Instytutu”; E. G a m b a r i, Il superiore e la vita spirituale dei religiosi, s. 25.
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wy soborowej podjęto rekonstrukcję funkcji duchowej w posłudze
przełożonego i postawienie na pierwszym miejscu jego kontaktów
osobowych z podwładnymi 9.
Charakter duchowy władzy w instytutach zakonnych wiąże się ściśle z charakterem kierowanej przez nią wspólnoty zakonnej. Wspólnota ta bowiem jest wspólnotą chrześcijańską, w której szuka się
i miłuje Boga. Ma ona swe korzenie jedynie w Jezusie Chrystusie,
a nie w porządku psychologicznym. Fakt ten odróżnia ją od innych
wspólnot ludzkich. Wspólnota duchowa opiera się zawsze na darze Ducha Świętego, a wspólnota psychologiczna bazuje na pragnieniach i interesach ludzkich. Odnowa ostatnich lat, co do rozumienia władzy i posłuszeństwa w życiu zakonnym przyczyniła się
do nowego pojmowania władzy, w której dostrzeżono jej ściślejszy
związek z ideałami ewangelicznymi i to, że ma ona służyć rozwojowi duchowemu zakonników, powinna ułatwiać ich coraz pełniejszą
konsekrację. Zadaniem przełożonego jest – jak podaje się w kan.
619 KPK/1983 r. – tworzyć razem z podwładnymi braterską wspólnotę w której szuka się i miłuje przede wszystkim Boga10. A w innym dokumencie Stolicy Apostolskiej dotyczącym życia zakonnego dodaje się, że przełożony musi odznaczać się głębokim życiem
duchowym i przekonaniem o pierwszeństwie wartości duchowych
zarówno w jego życiu jak też w życiu członków powierzonej mu
wspólnoty zakonnej. Stąd najważniejszym zadaniem przełożonego
powinno być rozwijanie przede wszystkim życia duchowego podwładnych11. Cała posługa przełożonego we wspólnocie duchowej
jest posługą duchową tzn. pochodzi od Ducha Świętego i jest uległa
natchnieniom Ducha. Stąd zadaniem przełożonego będzie służyć
pomocą podwładnym we wzrastaniu według Ducha12. Dlatego też
posługa władzy w instytutach zakonnych wymaga stałej obecności
przełożonego we wspólnocie (obowiązek rezydencji), dla ożywiania
i wysuwania różnych propozycji, przypominania racji istnienia form
życia konsekrowanego w Kościele, niesienia pomocy podwładnym,
J. A u b r y, La superiora animatrice, Consacrazione e Servizio 3/32(1983)8.
Congregavit nos, nr 48, 50.
11
Tamże, nr 50.
12
A. G a r a c h a n a, Przełożony – człowiek ducha, Życie Konsekrowane
1/17(1998)57-58; A.J. S o b c z y k, Droga duchowego dojrzewania do przyjmowania woli
Bożej w ślubie posłuszeństwa, Życie Konsekrowane 1/75(2009)50.
9

10
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aby wiernie i zawsze na nowo odpowiadali na wezwanie Ducha
Świętego13.
Przełożony musi mieć świadomość, że został powołany do służenia ideałowi, który go bardzo przewyższa, przerasta i do którego
można się przybliżyć jedynie poprzez modlitwę i pokorne poszukiwania pozwalające uchwycić działanie Ducha w sercu każdego
podwładnego. Władza jest „duchowa” wtedy, gdy jest na służbie
tego, co Duch pragnie urzeczywistnić poprzez dary, jakich udziela
każdemu członkowi wspólnoty, w ramach charyzmatu instytutu14.
Przełożeni, aby móc wspierać życie duchowe, winni jako pierwsi
pielęgnować je w sobie poprzez codzienną, modlitewną zażyłość
ze Słowem Bożym, z Regułą i z innymi przepisami życia instytutu,
w postawie gotowości do słuchania innych osób i odczytywania znaków czasu15.
2. Władza jest powołana do tego, by zapewnić
swojej wspólnocie czas i jakość modlitwy
Kwestię prymatu życia duchowego zakonników porusza się
w trwającej wciąż przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego. Papież Paweł VI przypominał w swych przemówieniach, aby w ramach wspomnianej odnowy zadbać o życie duchowe
wszystkich zakonników, zwłaszcza prowadzących życie apostolskie.
Papież mówił wprost, iż nie chce aby utrzymywała się fałszywa opinia, że pierwszą troską mają być otoczone prace zewnętrzne instytutów zakonnych, a troska o doskonałość wewnętrzną ich członków
ma ustąpić na drugi plan, jakoby tego wymagały potrzeby Kościoła
i duch obecnych czasów16. Zdaje się, że mimo ostrzeżeń Ojca Świę13
B e n e d y k t XVI, Przemówienie do Przełożonych generalnych, 22.05.2006 r.,
L’Osservatore Romano, 22-23 maja 2006 r., s. 5; Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja, Rozpocząć na nowo
od Chrystusa. Odnowione zaangażowanie życia konsekrowanego w trzecim tysiącleciu «Ripartire da Cristo», 19 maja 2002, Libreria Editrice Vaticana, nr 24-25, Watykan 2002;
także w: Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła. Od Vaticanum II do Ripartire da Cristo (red. K. W ó j t o w i c z), Kraków 20032, s. 763-804 (odtąd: Rozpocząć
na nowo od Chrystusa).
14
Posługa władzy i posłuszeństwo, nr 13a.
15
Tamże.
16
P a w e ł VI, Przemówienie Najmilsi synowie, 23 maja 1964, w: Tenże, Charyzmat
życia zakonnego. Przemówienia i dokumenty. Wybór i opracowanie A. Ż u c h o w s k i,
T. S u ł o w s k a, Poznań-Warszawa 1974, s. 86.

Prawo Kanoniczne_52_3-4.indd 141

28-10-2009 09:05:21

142

B. SZEWCZUL

[6]

tego takie przekonanie utrwaliło się w mentalności samych zakonników i trwa nadal.
Brak bowiem życia modlitwy u zakonników, zaniedbanie prawdziwego życia wewnętrznego prowadzi ich do wszystkich kryzysów,
także kryzysu posłuszeństwa i władzy, stwierdza jeden z autorów
piszących nt. aktualnej problematyki posłuszeństwa zakonnego
i można chyba z jego opinią w zupełności się zgodzić17.
Przede wszystkim sam przełożony powinien być przekonany
o tym, że wspólnotę buduje się na fundamencie modlitwy, liturgii
a głównie Eucharystii18. Zgodnie z obowiązkami ascetyczno-duszpasterskimi przełożonych wymienionymi w KPK/1983, powinni oni
często karmić swoich podwładnych Słowem Bożym i doprowadzać
ich do sprawowania świętej liturgii19.
Przełożony winien czuwać nad tym, aby każdy członek wspólnoty znalazł czas na modlitwę liturgiczną, osobistą, adorację eucharystyczną, comiesięczny dzień skupienia, ponieważ obecnie często
daje się słyszeć, że zakonnicy nie mają czasu, są przeciążeni codziennymi zajęciami, troskami, są zmęczeni, wyczerpani, wypaleni.
Stąd ważne jest przestrzeganie pewnego rytmu życia we wspólnocie
pozwalającego na przeznaczenie odpowiedniego czasu na modlitwę, uczenie się poświęcania czasu na modlitwę, która nie może być
traktowana jako strata czasu20.
3. Władza ma promować godność osoby
W dekrecie Vaticnum II o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis podkreśla się,
że posłuszeństwo zakonne nie umniejsza godności osoby ludzkiej,
ale doprowadza ją do pełnej dojrzałości, zapewniając jeszcze więk-

17
C. K o s e r, Problematica attuale dell’obbedienza religiosa, w: AA.VV., Autorità
e obbedienza nella vita religiosa, Milano 1978, s. 10.
18
Congregavit nos, nr 14.
19
KPK/1983, kan. 619.
20
Congregavit nos, 13; J o a n n e s P a u l u s II, Adhortatio apostolica post-synodalis, De Vita consecrata euisque missione in Ecclesia ac mundo «Vita consecrata»,
25 martii 1996, AAS 88(1996)377-486; tekst polski: J a n P a w e ł II, Posynodalna
adhortacja apostolska o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i świecie «Vita consecrata», Warszawa-Ząbki 1996, nr 38 (odtąd: Vita consecrata).
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szą wolność. Przełożeni zaś kierując podwładnymi, jako dziećmi Bożymi powinni odnosić się z szacunkiem wobec ich osoby ludzkiej21.
W przytoczonej myśli wyraźnie jest widoczne, że Vaticanum II
zrezygnował ze stosowanego wcześniej w życiu zakonnym posłuszeństwa na wzór nieboszczyka, posłuszeństwa ślepego taktującego
podwładnego jak kogoś niewidomego, lecz przyznaje mu zdolność
oceniania, szacowania decyzji przełożonego. W związku ze wspomnianą zmianą Sobór Watykański II dał tym samym do zrozumienia, że posłuszeństwo zawiera w sobie odpowiedzialność podwładnego, nie pozbawioną możliwości jego inicjatywy i rozeznawania22.
W dokumentach Vaticanum II podkreślono, że posłuszeństwo ma
być aktywne i odpowiedzialne, a zakonnicy powinni okazywać
swym przełożonym uległość wykorzystując jednocześnie siły rozumu, woli, dary natury i łaski23.
Zmiany wprowadzone w realizacji ewangelicznej rady posłuszeństwa przyniosły ze sobą pewien pozytywny element w jej praktyce,
a mianowicie umożliwiły one poszukiwanie woli Boga w stosunku do członków wspólnoty nie tylko przez przełożonego, ale także
przez podwładnych zobowiązanych do posłuszeństwa. Jeżeli głębiej
wczytać się w pierwsze reguły monastyczne, to elementu dialogu
podwładnego z przełożonym nie brakowało nigdy w posłuszeństwie

21
Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego «Perfectae caritatis» nr 14, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, (odtąd: PC): „Tak rozumiane
posłuszeństwo zakonne nie tylko nie umniejsza godności osoby ludzkiej, ale doprowadza ją do dojrzałości, darząc jeszcze większą wolnością dzieci Bożych”; P a u l u s VI,
Adhortatio apostolica, De religiosa vita secundum Concilii Oecumenici Vaticani II renovanda praeceptiones «Evangelica testificatio», 29 iunii 1971, AAS 63(1971)497-526; tekst
polski, P a w e ł VI, Adhortacja apostolska, Wskazania na temat odnowy życia zakonnego według nauki Soboru Watykańskiego II «Evangelica testificatio», w: Tenże, Charyzmat
życia zakonnego. Przemówienia i dokumenty. Wybór i opracowanie A. Ż u c h o w s k i,
T. S u ł o w s k a, Poznań-Warszawa 1974, NR 27, s. 232-259; także w: Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła. Od Vaticanum II do Ripartire da Cristo (red. K.
W ó j t o w i c z), Kraków 20032, s. 129-148 (odtąd: Evangelica testificatio); KPK/1983,
kan. 618; PI, 15; E. G a m b a r i, Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, Kraków
1998, s. 391; E. M u r a, Obbedienza religiosa e libertà dei figli di Dio, Vita Religiosa
5(1969)209.
22
J. G a l o t, I consigli evangelici e l’impegno nel Regno, Vita Consacrata
13(1977)10-11; P.G. C a b r a, Autorità e governo, Vita Consacrata, 36(2000)69.
23
PC 14; L. C r i p p a, Il bene dell’obbedienza. Riflessioni e orientamenti alla luce del
Vaticano II, Milano 1987, s. 80.
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zakonnym. Daje się to zauważyć już w Regule św. Benedykta24,
z tym, że w czasach obecnych nabrał on większej wagi i rozgłosu25.
Kwestia posłuszeństwa zakonnego w relacji do wolności zakonnika jest wciąż podnoszona i szeroko dyskutowana. Nie pomijają jej także obecnie wydawane dokumenty kościelne dotyczące
życia konsekrowanego. W swej treści zgodne są one, co do tego,
że nie ma sprzeczności między wolnością zakonnika a jego uległością przełożonemu w posłuszeństwie, albowiem posłuszeństwo,
nie pozbawia osoby wolności, lecz wprost przeciwnie wymaga jeszcze głębszej wolności. Posłuszeństwo, aby mogło być zasługujące
musi odznaczać się wolnością. Zakonnicy wpatrując się w synowskie posłuszeństwo Chrystusa wobec Ojca zgłębiają tajemnicę ludzkiej wolności oraz tajemnicę posłuszeństwa, jako drogę stopniowego zdobywania dobrze rozumianej wolności26. Posłuszeństwo
uwalnia zakonnika od egoizmu, szukania tylko siebie, od słabości,
pozorów, błędów, chęci panowania nad innymi. Posłuszeństwo uczy
korzystania ze swej wolności w najszlachetniejszy sposób, a dobrze
rozumiane rodzi osobowości mocne i zdecydowane27. Zasługą posłuszeństwa jest także i to, że prowadzi ono do osobowej relacji
z Bogiem, przyjaźni z Nim i stanowi swoiste świadectwo wyznania
wiary w Boga, bo jest przecież okazywane przełożonemu w duchu
wiary i umiłowania woli Bożej28.
Z kolei sprawowanie władzy nie może się przejawiać w narzucaniu swych decyzji wspólnocie lub pozostawianie jej swojemu biegowi, mieszanie się we wszystko lub powstrzymywanie się od decyzji, dominowanie lub zaniechanie podejmowania rozstrzygnięć29.
Ta druga postawa bierności jest obecnie często spotykanym sposobem sprawowania władzy przez przełożonych – pozostawiają oni
sprawy i rzeczy swojemu biegowi. Natomiast nie tak dawno jeszcze
przełożeni grzeszyli nadmierną interwencją w sprawy podwładnych,
B e n e d y k t z N u r s j i, Reguła, nr 68.
C. K o s e r, Problematica attuale dell’obbedienza religiosa, w: AA.VV., Autorità
e obbedienza nella vita religiosa, Milano 1978, s. 18-19.
26
Vita consecrata, nr 91; G. S a n t o s, Formazione alla povertà e all’obbedienza, Vita
Consacrata 34(1988)419.
27
E. G a m b a r i, Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, s. 391-392.
28
Tamże, s. 392.
29
A. G a r a c h a n a, Sprawowanie władzy we wspólnocie zakonnej, Życie Konsekrowane 4/20(1998)66.
24
25
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a obecnie popadają w drugą skrajność, chyba bardziej szkodliwą dla
wspólnoty. Zbytnia zachowawczość bowiem, mniemanie, że sprawy
rozwiążą się same, z biegiem czasu prawie nigdy się nie sprawdza30.
Przełożeni powinni swoją władzę sprawować w granicach miłości
i poszanowania godności osoby ludzkiej, tym bardziej, że obecne
czasy wymagają od zakonnika pełnienia licznych i trudnych obowiązków w ramach apostolstwa, a co za tym idzie chętnego i szybkiego podejmowania decyzji31.
4. Władza jest powołana, by w trudnościach
wzbudzać odwagę i nadzieję
Niezależnie od różnych etapów życia zakonnego, zakonnik
w każdym wieku może przeżywać różne sytuacje kryzysowe na skutek np. zmiany miejsca pobytu, zmiany czy zejścia z urzędu, trudności w pracy lub braku sukcesów apostolskich, niezrozumienia,
zepchnięcia na margines itp. – lub też czynników natury bardziej
osobistej, jak choroba fizyczna albo psychiczna, oschłość duchowa, śmierć bliskich osób, problemy w relacjach z innymi, silne pokusy, kryzysy wiary, poczucie własnej nieważności itp. Potrzebna
jest wtedy przede wszystkim serdeczna bliskość przełożonego, jego
większe zaufanie okazane podwładnemu, kompetentna pomoc także za pośrednictwem innych członków wspólnoty. Ważne jest wówczas ukazanie przeżywanego przez zakonnika doświadczenia, jako
środka formacyjnego, w którym jest obecny Bóg32. Przełożony powinien pomagać podwładnym w przyjmowaniu trudności chwili
obecnej i tak jak podaje KPK/1983 starać się zaradzić odpowiednio
potrzebom podwładnych, troszczyć się o chorych i odwiedzać ich,
poskramiać niespokojnych, pocieszać małodusznych i okazywać
względem wszystkich cierpliwość33. Ten obowiązek przełożonych
nie wydaje się nowy i jest aktualny od wieków. Wspomina się o nim
już w Regule św. Benedykta podając, że opat musi jednego podwładnego łagodnie zachęcać, drugiego ganić, innego jeszcze przekonywać. Do wszystkich zobowiązany jest dopasować się i przysto-

Tamże, s. 70.
P a w e ł VI, Przemówienie Najmilsi synowie…, s. 83.
32
Vita consecrata, nr 70.
33
KPK/1983, kan. 619.
30
31
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sować odpowiednio do ich charakterów i inteligencji34. W innym
miejscu Reguły dokładniej wyjaśnia się, że opat stosownie do czasu
i okoliczności powinien łączyć surowość z łagodnością. Raz musi
być wymagającym mistrzem, a innym razem pełnym miłości Ojcem.
Niespokojnych i niekarnych mnichów powinien karcić, posłusznych
zaś, łagodnych i cierpliwych nakłaniać by postępowali w dobrym,
niedbałych i lekceważących jego polecenia powinien ganić i karać.
Nie powinien przemilczać grzechów braci, lecz usuwać je z korzeniami. Szlachetniejsze i rozumniejsze umysły powinien ganić słowami zaś w stosunku do zatwardziałych, pysznych i nieposłusznych
może się odwołać do chłosty lub innej kary cielesnej35.
5. Władza powinna ożywiać charyzmat własnej rodziny zakonnej
Charyzmatem instytutu nazywamy pewne doświadczalne przeżycie Ducha przekazane przez założyciela instytutu jego uczniom,
aby według niego żyli, strzegli go, pogłębiali i rozwijali36. Wymaga
to następnie od samych przełożonych stojących na czele wspólnot
dogłębnego poznania charyzmatu własnego instytutu, przyjęcia
go przede wszystkim we własnym życiu osobistym, by móc dalej
interpretować go we wspólnocie. W ten sposób przełożony staje się
przykładem w zachowywaniu przepisów i tradycji instytutu wyrażających jego charyzmat. Ten rodzaj posługi przełożonego nie może
mieć charakteru naukowego, teoretycznego. Przełożony zobowiązany jest pomagać podwładnym zintegrować ów dar-charyzmat
z ich codziennym życiem stając się tym samym kierownikiem duchowym podwładnych, swoistym wzorem dla nich przez klarowność
swego postępowania37.
Następstwo realizacji charyzmatu instytutu przejawia się w zachowaniu przez członków instytutu tzw. dziedzictwa instytutu, czyli
jego celu, natury, charakteru, ducha i zdrowych tradycji określoB e n e d y k t z N u r s j i, Reguła, nr 2, 31-32.
Tamże, nr 2, 25-29.
36
Mutuae relationes, nr 14: „Każdy instytut powstał ze względu na Kościół, jest zatem
obowiązany ubogacać go własnymi swymi charyzmatycznymi cechami zgodnie ze specyficznym duchem i osobną misją”.
37
KPK/1983, kan. 619; A. G a r a c h a n a, Przełożony – człowiek ducha, Życie Konsekrowane 1/17(1998)59; J. O l e c h, Jak być przełożonym dziś?, Warszawa-Wrocław
2004, s. 13-14; C. K o s e r, Tempo di grazia e di prova. Autorità, obbedienza, leadership: il
Punto di Vista del superiore, Vita Consacrata, 40(2004)644.
34
35
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nych w konstytucjach i innych zbiorach prawa własnego instytutu – stąd wydaje się oczywistym, że przestrzeganie prawa własnego danego instytutu jest jednocześnie realizacją zadania ożywiania
charyzmatu własnego instytutu. Każdy instytut posiada swe posłannictwo i swój specyficzny charyzmat. Tym instytuty różnią się między sobą i mają odmienne style sprawowania władzy odpowiednio
określone przez prawo własne instytutu38. Sama praktyka posłuszeństwa jest odmienna w poszczególnych instytutach. W jednych
posłuszeństwo jest bardziej rygorystyczne w innych natomiast pojmowane i realizowane w szerszy sposób39.
Osoby sprawujące władzę w danym instytucie, jak i inni członkowie instytutu nie mogą udzielać poleceń ani okazywać posłuszeństwa w oderwaniu od posłannictwa, od charyzmatu swego instytutu.
Byłoby to swego rodzaju niewiernością. Kiedy zakonnik spełnia polecenie przełożonego, łączy swoje posłuszeństwo z posłuszeństwem
Chrystusa dla zbawienia świata, stąd każdy kompromis w posłuszeństwie, przymus, ludzkie względy, dyplomatyczne rozwiązania
są odstępstwem i zdradą zakonnego posłuszeństwa charakterystycznego dla danego instytutu40.
Podobnie też przełożeni (bardziej to dotyczy wyższych przełożonych) dbając o wierność charyzmatowi instytutu powinni mieć
na uwadze czy dzieła apostolskie i prace, do których kierują podwładnych zgodne są z charyzmatem instytutu41.
Do przełożonych należy ciągłe dokonywanie refleksji nad
charyzmatem instytutu w kontekście troski o dostosowywanie
go do współczesności, tak, aby objąć nimi nowe przestrzenie ewangelizacji, które wylicza się chociażby w instrukcji o odnowionym
zaangażowaniu życia konsekrowanego w trzecim tysiącleciu Rozpocząć na nowo od Chrystusa tj. nie tylko pomoc ubogim, ale także bycie bliżej nich, bliżej osób starszych, narkomanów, chorych
na AIDS, uciekinierów. Problem stanowi też handel kobietami,
Congregavit nos, nr 49;
M. C a n o, Vivere la verità nella carità, Milano 1969, s. 185.
40
Congregatio pro Institutis Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae, Norme directivae de institutione in relilgiosis institutis, «Potissimum institutioni»
02.02.1990, AAS 82(1990)470-532, tekst polski w: Życie konsekrowane w dokumentach
Kościoła. Od Vaticanum II do Ripartire da Cristo (red. K. W ó j t o w i c z), Kraków
20032, nr 15, s. 369-420.
41
Evangelica testificatio, nr 26.
38
39
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i dziećmi-niewolnikami, porzucanie dzieci na ulicy, zaciąganie
ich do wojska42. Osoby konsekrowane starają się obecnie nie tylko nieść pomoc ludziom znajdującym się we wspomnianych wyżej sytuacjach, ale zabiegają o wykorzenienie przyczyn zaistniałych
okoliczności43. W kontekście odczytywania na nowo charyzmatów
instytutów i twórcze dostosowanie ich do nowych uwarunkowań wymaga się obecnie od przełożonych szczególnej wrażliwości na Boże
zamiary zarówno, co do całego instytutu jak też poszczególnych
jego członków44.
Na przełożonych zakonnych w ramach sprawowania ich posługi
spoczywa odpowiedzialność i jest ich obowiązkiem troska o wierność podległych im zakonników wobec charyzmatu założyciela45.
6. Władza zobowiązana jest
do zachowywania żywego zmysłu Kościoła
(„sentire cum Ecclesia”)
Życie zakonne nie jest odizolowanym kościołem w Kościele,
ale jednym z wyrazów jedynego Kościoła Chrystusa46. W dekrecie Perfectae caritatis podkreśla się, że „wszystkie instytuty powinny uczestniczyć w życiu Kościoła oraz przyswajać sobie, zgodnie
z własnym charakterem, jego zamiary i przedsięwzięcia … i w miarę sił je popierać”47.
A w wytycznych dla wzajemnych stosunków między biskupami
i zakonnikami z 1978 r. wyrażonych w dokumencie pt. Mutuae relationes przypomina się, że każdy instytut powstał w Kościele i dla

42
Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus, Instructio ducendam, Renovationis causam, 6 ianuarii 1969, AAS 61(1969)103-120, tekst polski: Święta
Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Instrukcja o odnowie formacji zakonnej
«Renovationis causam», w: P a w e ł VI, Charyzmat życia zakonnego. Przemówienia i dokumenty. Wybór i opracowanie A. Ż u c h o w s k i, T. S u ł o w s k a, Poznań-Warszawa
1974, nr 36, s. 263-282 (odtąd: Renovationis causa) .
43
Tamże.
44
W. Z a g r o d z k i, Autorytet przełożonego zakonnego w posoborowych dokumentach Kościoła, Życie Konsekrowane 2/40(2003)45; Congregavit nos, nr 45.
45
Mutuae relationes, nr 14.
46
P a w e ł VI, Przemówienie Księże Kardynale, 12 stycznia 1967, w: Tenże, Charyzmat życia zakonnego…, s. 33.
47
PC, nr 2.
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Kościoła i jest obowiązany do ubogacania wspólnoty Ludu Bożego
swym charyzmatem48.
Sentire cum Ecclesia, które istniało w założycielach i założycielkach, zakłada również rzeczywistą i serdeczną więź z Pasterzami, a przede wszystkim z Papieżem. Jemu bowiem każda osoba
konsekrowana winna okazywać pełne i ufne posłuszeństwo, także
na mocy samego ślubu posłuszeństwa. Komunia kościelna ponadto wymaga wiernego przylgnięcia do nauczania Papieża i Biskupów, jako konkretnego świadectwa miłości do Kościoła i żarliwości
w trosce o jego jedność.
Papież Paweł VI mówił wielokrotnie do zakonników, że Kościół
ich potrzebuje, liczy na nich i apelował, aby zakonnicy nie uczynili
mu zawodu, żeby umieli patrzyć na Kościół i żyć dla niego49. Przypominał, że pełna i ofiarna wierność Kościołowi powinna stać się
radością, dumą i zaszczytem zakonników. Nie jakiemuś Kościołowi
zrodzonemu w wyobraźni, który każdy mógłby pojmować i organizować na swój sposób, ale Kościołowi katolickiemu, takiemu, jakim
on jest, jakim Chrystus chciał go mieć i jakim go ustanowił – z jego
celami, prawami, środkami zbawienia, z jego nieodzownymi strukturami”50. Papież zachęcał do miłowania Kościoła w jego potrzebach i jego strukturze hierarchicznej51.
7. Władza towarzyszy na drodze formacji ciągłej
W przeszłości osoba przełożonego była postrzegana, jako ktoś
stojący ponad całą wspólnotą. Wskazywały na to same nazwy nadawane przełożonym, z których najbardziej wymownym określeniem
jest superior. Wśród przełożonych przeważała tendencja do podejmowania decyzji w pojedynkę z zaakcentowaniem pewnej niezależności od wspólnoty, bez jej konsultacji, z utrzymywaniem pewnej
tajemnicy, co do zarządu wspólnotą52.

PC, nr 1c; Mutuae relationes, nr 10, 14; KPK/1983, kan. 573, 590.
P a w e ł VI, Przemówienie Zaledwie kilka dni, 22 listopada 1969, w: Tenże, Charyzmat życia zakonnego..., s. 48.
50
P a u l u s VI, Alocutio Un horaire, 11 novembris 1968, AAS 60 (1968) 790-793;
tekst polski w: P a w e ł VI, Charyzmat życia zakonnego..., s. 162.
51
Tamże.
52
J. G a l o t, I consigli evangelici e l’impegno nel Regno, Vita Consacrata
13(1977)12.
48
49
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Stąd dla określenia właściwego miejsca przełożonych we wspólnocie pojawiło się po Vaticanum II modne do dziś słowo „animować” wspólnotę. Wszędzie mówi się o animowaniu wspólnot, grup.
Jakie więc znaczenie ma słowo animować oznaczające w polskim
tłumaczeniu ożywiać? Liczne komentarze wskazują jednoznacznie, że animowanie oznacza podejmowanie takich działań, które
pozwalają wzrastać danej wspólnocie zgodnie z jej tożsamością
i własną misją53. Animować wspólnotę to innymi słowy dać ciału
nieposiadającemu życia jego duszę, a tym samym nadać mu oryginalną tożsamość, identyczność54. Jednym ze środków służących
animowaniu wspólnoty jest tzw. formacja ciągła (stała). W adhortacji apostolskiej z 1996 r. Vita consecrata Jana Pawła II stwierdza
się, że formacja ciągła jest wymogiem wynikającym z samej natury
konsekracji zakonnej, ponieważ zakonnik nigdy nie będzie mógł
stwierdzić (przynajmniej nie powinien), że jest już w pełni ukształtowany, uformowany. Na żadnym etapie życia, nie można uznać,
że już nie trzeba troszczyć się o zachowanie wierności i uznać,
że jest się w takim wieku, iż proces dojrzewania już się zakończył.
Stąd nie można zaniedbywać starań o własny wzrost i nie można
tu polegać wyłącznie na sobie i samodzielnie kierować własnym
życiem. Jest to zadanie wchodzące w zakres posługi przełożonych
wspólnot55.
Podstawowym obowiązkiem władzy zakonnej jest przyczynianie
się do wzrostu osób, umożliwiając im formację w taki sposób, aby
doszli do pełni człowieka doskonałego do miary wielkości według
pełni Chrystusa jak pisze św. Paweł Apostoł w liście do Efezjan
(4,13)56. W dekrecie Perfectae caritatis zwrócono uwagę na obowiązek przełożonych, aby zapewnili podwładnym czas i sposobność
podnoszenia przez całe życie na wyższy poziom swej kultury duchowej, naukowej i umiejętności praktycznych. Za uprzywilejowany
53
J. A u b r y, La superiora animatrice, Consacrazione e Servizio 3/32(1983)8-9; Mutuae relationes, nr 14; J.M. G u e r r e r o, L’autorità: esperienza di servizio e di amore,
Consacrazione e Servizio, 1/49(2000)33; J.M. A r n a i z, Crisi di obbedienza o crisi di
autorità? Problematiche e compiti attuali del governo religioso, w: AA.VV., Guidare la
comunità religiosa. L’autorità in tempo di rifondazione, Milano 2001, s. 33.
54
J. A u b r y, La superiora animatrice..., s. 10; P.G. C a b r a, Autorità e governo, Vita
Consacrata, 36(2000)72.
55
Vita consecrata, nr 69.
56
PC, nr 14; S.M. A l o n s o, Władza zakonna, Życie Konsekrowane 1/1(1993)7;
Tenże, Władza zakonna a prawa osoby ludzkiej, Życie Konsekrowane 1/13(1997)5.
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obowiązek powinni uważać troskę o właściwą i dostosowaną do wymogów czasu formację57.
Zadaniem, które dziś należy uznać za coraz ważniejsze w posłudze władzy przełożonych, jest towarzyszenie na drodze życia osobom jej powierzonym. To zadanie wypełniają przełożeni nie tylko
poprzez niesienie pomocy podwładnym w rozwiązywaniu ewentualnych problemów albo w pokonywaniu możliwych kryzysów, ale też
przez troskę o normalny rozwój każdej osoby na wszystkich etapach i we wszystkich okresach życia58. Powinni troszczyć się nie tylko o osoby chore, ale także o zdrowe.
W związku z brakiem powołań i powszechnym zjawiskiem starzenia się wspólnot jawi się przed przełożonymi nowe zadanie zadbania o właściwe przyjęcie i docenienie samej obecności jak też
prac wykonywanych przez zakonników w podeszłym wieku, a także
zapewnienie im opieki duchowej i materialnej, jakiej potrzebują
starsze osoby59. Przełożeni powinni zatroszczyć się o wcześniejsze
przygotowanie podwładnych do starości i do jak najdłuższej ich aktywności oraz udziału w misji instytutu poprzez zachowanie żywotności duchowej i kulturowej przez modlitwę i jak najdłuższe wykonywanie swej pracy, choćby w ograniczonym zakresie, dopóki siły
pozwolą im na jej wykonywanie60. I gdyby, jak to dziś często się zdarza, sprawowanie opieki nad starszymi zakonnikami przejęły osoby
świeckie, to przełożony winien zatroszczyć się o to, aby zakonnicy
czuli się nadal włączeni w misję instytutu, by mieli wciąż w niej swój
udział w nowej, ale równie skutecznej formie. Zadaniem przełożonego jest przypominać, że zakonnicy prowadzący dzieła apostolskie
czerpią moc swego apostolatu z modlitwy i cierpienia zakonników
w podeszłym wieku61.
Zakończenie
Sposób posługi przełożonych określa już Reguła św. Pachomiusza. Natomiast Reguła św. Benedykta w drugim obszernym rozdziale pt. Jaki powinien być opat podaje jego priorytety zwracając uwaPC, nr 2d, 14, 18; Mutuae relationes, nr 14c.
Vita consecrata, nr 46, Posługa władzy i posłuszeństwo, nr 13g.
59
Congregavit nos, nr 68.
60
Tamże.
61
Tamże.
57
58
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gę przede wszystkim na aspekt duchowy sprawowanej przez niego
władzy podobnie jak to czyni się obecnie w dokumentach kościelnych chociażby w omawianej instrukcji o posłudze władzy i posłuszeństwie. Św. Benedykt zalecał opatowi, aby to, co dobre i święte
okazywał przede wszystkim swym postępowaniem a nie słowami62.
W ramach podsumowania należy jeszcze zwrócić uwagę na jedną
ważną kwestię – mówiąc o posłudze władzy w instytutach zakonnych i posłuszeństwie wydawać by się mogło, że najpoważniejszym
zagrożeniem jest tu nieposłuszeństwo podwładnych. Natomiast wieloletni przełożeni instytutów, jak chociażby Peter-Hans Kolvenbach
generał zakonu jezuitów stwierdza, idąc zresztą za spostrzeżeniami
zawartymi w adhortacji Vita consecrata, że niebezpieczeństwo dla
realizacji ewangelicznego posłuszeństwa nie tkwi w nieposłuszeństwie, lecz w indywidualizmie podwładnych tak daleko posuniętym,
ze staje się on idolatrią, a wówczas każde posunięcie przełożonego jest odbierane jako brak szacunku dla osoby podwładnego
i jego praw63. W adhortacji Vita consecrata natomiast stwierdza się,
że wspólnoty, w których zaznaczają się silne wpływy indywidualizmu
niełatwo uznają i akceptują funkcje, jakie ma do spełnienia władza,
a tym samym udaremnia się ślub posłuszeństwa. Zadaniem władzy
jest przeciwdziałanie takim trendom i przypominanie, że choć władza powinna mieć przede wszystkim charakter braterski i duchowy,
to jednak do niej należy ostatnie zdanie i ona winna dbać o wykonywanie podjętych decyzji64.
Alcune priorità dei superiori religiosi secondo istruzione Il servizio
dell’autorità e l’obbedienza del 2008 e cann. 618-619 CIC/1983
La Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita
apostolica, nel corso della sua ultima plenaria (28-30 settembre 2005) ha rivolto
la sua attenzione al tema dell’esercizio dell’autorità e dell’obbedienza nella vita
consacrata. È stato riconosciuto che questo tema esige un particolare impegno
di riflessione. Nell’affrontare il tema di istruzione l’Autrice nell’articolo parla di
62
P a c h o m i u s z, Reguła – Przykazania i postanowienia, nr 18, s. 159; B e n e d y k t z N u r s j i, Reguła, nr 2.
63
P.H. K o l v e n b a c h, La figura e il ruolo del superiore, w: AA. VV., Consacrati
da Dio, dono alla Chiesa e al mondo. Approfondimenti sull’Esortazione «Vita consecrata», s. 305-314; Por. C. K o s e r, Problematica attuale dell’obbedienza religiosa, w:
AA.VV., Autorità e obbedienza nella vita religiosa, Milano 1978, s. 13.
64
Vita consecrata, nr 43.
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alcune priorità dei superiori religiosi secondo istruzione per esempio: nella vita
consacrata l’autorità è prima di tutto un’autorità spirituale, l’autorità è chiamata
a garantire alla sua comunità il tempo e la qualità della preghiera, l’autorità è
chiamata a promuovere la dignità della persona, l’autorità è chiamata ad infondere
coraggio e speranza nelle difficoltà, l’autorità è chiamata a tener vivo il carisma
della propria famiglia religiosa, l’autorità è chiamata a tener vivo il „sentire cum
Ecclesia”, e l’autorità è chiamata ad accompagnare il cammino di formazione
permanente.
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Nakładem
Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ukazała się książka

Ks. Jerzy Syryjczyk
KANONICZNE PRAWO KARNE

Przedmiotem analizy prawno-karnej są kanony zawarte w części II, księgi VI KPK
oraz przepisy prawne promulgowane po 1983 roku.
Przedmiot pracy ze względu na tematykę tworzy więc pewną zwartą całość.
Kościelne prawo karne różni się jednak od analogicznych norm prawa świeckiego
ukierunkowaniem na cel nadprzyrodzony i jego powiązanie z misją Kościoła.

Dystrybucję prowadzi:
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa, ul. Dewajtis 5, tel. (0-22) 561-89-23; fax (0-22) 561-89-11
oraz Księgarnia dwójka
Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, p. 015
e.mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
www.wydawnictwo.uksw.edu.pl
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KS. REMIGIUSZ SOBAŃSKI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

OCHRONA MAŁŻEŃSTWA W KANONICZNYM
PRAWIE PROCESOWYM
Treść: Wstęp. – 1. Przedmiot ochrony. – 2. Napięcie chronionych
dóbr. – 3. Tendencje pastoralne. – 4. Napięcie, ale nie polaryzacja.

Wstęp
Prawo chroni wartości – tę konstatację przyjmuję jako niekwestionowaną i bezdyskusyjną supozycję swojego wykładu, bez podejmowania nader złożonej – teoretycznej i praktycznej – problematyki kryjącej się w powyższym, wyjściowym twierdzeniu1. Przypomnę
jedynie (co wydaje mi się ważne ze względu na jedność władzy kościelnej, w szczególności władzy nauczania i władzy ustawodawczej)2
podkreślaną przez filozofów prawa rolę prawa jako środka przekazu3. Specyficzna rola prawodawstwa wśród środków przekazu polega na umacnianiu założeń ideowych odnośnej grupy społecznej
przez to, że stojące u jej podstaw wartości przedstawia w zdaniach
normatywnych. Wynikające z tych założeń zasady życia indywidualnego i zbiorowego zostają dzięki temu doprecyzowane, utrwalone
i osadzone w konkretnym kontekście społecznym. „Prawda społeczna”, czyli ideowo uzasadniony porządek społeczny, jest wtedy
nie tylko przedmiotem doktrynalnego przekonania, lecz staje się
porządkiem prawnym. Ponieważ Kościół jest nieodłącznie związany

1
Szerzej m.in. ks. R. S o b a ń s k i, Prawo a wartości, w: Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, red. I. B o g u c k a, Z. T o b o r, Kraków 2003, 151 – 160.
2
Zob. konst. Lumen gentium, nr 35 i 27.
3
Np. P. B o c k e l m a n n, Einführung in das Recht, München 1975, 78.
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z systemem wartości przezeń głoszonych i realizowanych, owa rola
prawa jako środka przekazu ma w Kościele znaczenie szczególne4.
Zgodnie z powierzonym mi tematem mam mówić o ochronie
małżeństwa w kanonicznym prawie procesowym. Temat jest precyzyjny, odpowiednio zawężony, problem jasny: wartością chronioną
jest małżeństwo i należy pokazać, jak odnośne kanoniczne normy
procesowe tę wartość chronią.
1. Przedmiot ochrony
Prawo może chronić tylko to, co jest określone (w języku potocznym, w doktrynie) wzgl. zdefiniowane przez prawo. Kiedy mówimy o małżeństwie jako przedmiocie chronionym przez prawo,
musimy najpierw określić ów chroniony obiekt. Jest nim małżeństwo – nie „małżeństwo jako...” (umowa, instytucja, sakrament...),
lecz po prostu małżeństwo. Przepisy KPK zawierają szereg elementów pozwalających nam określić przedmiot ochrony: wspólnota
całego życia cechująca się jednością i nierozerwalnością, powstała
dzięki aktowi woli mężczyzny i kobiety wzajemnie się sobie oddających i siebie przyjmujących. Osoby te muszą być prawnie zdolne do małżeństwa – czyli wolne od – bezwzględnych lub względnych – przeszkód, a ich akt woli nie może być dotknięty wadą,
określoną w kanonach (będących ustawami uniezdalniającymi wzgl.
unieważniającymi) 1095 – 1103. Przedmiotem ochrony jest więc (1)
osobowa instytucja prawna o nietykalnym kształcie, (2) powstająca z woli dwojga osób, które też (3) tę instytucję tworzą. Czyli:
prawna instytucja osobowa, ale trwająca nie dzięki sukcesji osób,
lecz w swym konkretnym byciu powstająca dzięki woli dwojga osób
i w swym faktycznym trwaniu („doli i niedoli”) zależna od nich.
Tak pojęte i opisane małżeństwo nie jest jednak w prawie kanonicznym przedmiotem największej ochrony. Takie małżeństwo
ustępuje przed dobrem wiary5. Przedmiotem najwyższej ochrony
jest małżeństwo sakramentalne (kan. 1055 §1), w którym istotne
przymioty małżeństwa, jedność i nierozerwalność, właśnie z racji
sakramentu nabierają szczególnej mocy (kan. 1056). Małżeństwo
jest sakramentem, to znaczy, że pod sakramentalnymi znaka-

4
5

R. S o b a ń s k i, Teoria prawa kościelnego, Warszawa 1992, 104.
Kan. 1143 §1.
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mi działał Bóg, On jest tym, który złączył „tych dwoje”6. Znaczy
to, że Bóg jest nie tylko stwórcą małżeństwa jako instytucji7, lecz
współdziała przy powstawaniu każdego małżeństwa, mówiąc ściśle: przy powstawaniu małżeństwa ludzie współdziałają z Bogiem,
zostają dopuszczeni do współdziałania z Nim8. Zawieranie sakramentalnego małżeństwa należy do tych czynności, które są znakiem
działania Boga – uświęcającego i scalającego Kościół. Sakramenty
to – obok głoszenia Słowa Bożego – podstawowa forma aktywności Kościoła, przez nie Kościół „aktualizuje się”9, sakramenty „budują Kościół”10. Konsekwentnie też sakramenty nie tylko stanowią
znaczną i doniosłą materię norm kanonicznych, ale są też – razem
ze Słowem – czynnikami wyznaczającymi prawo kościelne11. Nazwanie prawa kościelnego prawem sakramentów nie daje wprawdzie pełnej jego charakterystyki, ale pomaga zrozumieć, czym ono
jest i o co w nim chodzi12.
Sakramentem, który spośród wszystkich zajmował najwięcej
miejsca w prawie kościelnym było i jest małżeństwo. W zbiorach dekretałów poświęcono mu osobną księgę. Uważając je za sakrament,
Kościół w XII wieku przeforsował podporządkowanie małżeństwa
swej wyłącznej jurysdykcji, w myśl zasady „matrimonia hodie re6
W. A y m a n s, Gleichsam häusliche Kirche. Ein kanonistischer Beitrag zum Grundverständnis der sakramentalen Ehe als Gottesbund und Vollzugsgestalt kirchlicher Existenz, Archiv f. kath. Kirchenrecht 147 (1978) 424 – 446.
7
Zob. konst. Gaudium et spes, nr 48.
8
„Duae ergo sunt matrimonii causae” – RRT dec. 26.6.2008 c. Sciacca, prot. n.
17.389.
9
Por. konst. Lumen gentium, nr 11.
10
KKK, nr 1118.
11
R. S o b a ń s k i, Słowo i sakrament jako czynniki kształtujące prawo kościelne,
Prawo Kan. 16 (1973) nr 3-4, 79-109.
12
Jako prawo sakramentów określił prawo kościelne pierwszego tysiąclecia Rudolph Sohm – Das Altkatholische Kirchenrecht und das Dekret Gratians, Leipzig 1918.
Krytycy zwrócili uwagę, że – niezależnie od błędnego przeciwstawiania przez R. Sohma istoty prawa i istoty Kościoła (Das Kirchenrecht I. Die geschichtlichen Grundlagen, Leipzig 1892) – Sohm pomija znaczenie Słowa oraz prawa naturalnego dla prawnego kształtu Kościoła. Powszechnie jednak uznaje się zasługi Sohma dla wydobycia
i podkreślenia znaczenia sakramentów jako podstaw prawa kościelnego. Zob. m.in.:
H. B a r i o n, Rudolph Sohm und die Grundlegung des Kirchenrechts, Tübingen 1931;
K. M ö r s d o r f, Altkanonisches „Sakramentsrecht”? Eine Auseinandersetzung mit den
Anschauungen Rudolf Sohms über die inneren Grundlagen des Decretum Gratiani, Studia Gratiana 1 (1953) 485 – 502; D. M a n z a n a r e z - F e r n á n d e z, Sacramento – Iglesia – Derecho en el pensamiento de R. Sohm, Oviedo 1969.
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guntur jure poli, non iure fori”13. Małżeństwo było częścią obiektywnego porządku prawnego. Zachowaniu tego porządku służyły
normy prawa materialnego, ale także prawo procesowe. Sens procesu małżeńskiego spoczywał w zachowaniu kościelnego porządku
prawnego14. Proces małżeński zmierza do restytucji naruszonego
porządku prawnego, pisali komentatorzy prawa dekretałów15. Jeszcze w XI wieku nie rozróżniano w Kościele procesów cywilnych
i procesów karnych, one nie tylko nie różniły się procedurą, ale proces małżeński postrzegano w optyce procesu karnego16. Chodziło
o to, by wierni nie żyli w niedozwolonych, gorszących związkach.
Ustalono przeto kryteria pozwalające odróżnić prawdziwe małżeństwo od konkubinatu – podstawy nieważności pojmowano jak stany
faktyczne ustalone w prawie karnym:17 walkę o prawidłowy standard małżeństwa postrzegał Kościół jak zadanie równie ważne jak
troskę o zachowanie pokoju18. Zgodność „faktycznych” związków
małżeńskich z prawem, czyli ważność zawieranych małżeństw oraz
życie wiernych w ważnych związkach było instytucjonalnym interesem Kościoła. Stąd pierwotnym sensem procesu małżeńskiego
było nie tyle uwolnienie od małżeństwa, ile rozłączenie stron, jeśli
ich związek był uznawany za grzeszny. Rozłączenie stron stanowiło
sankcję społeczną za naruszenie porządku prawnego. Proces małżeński był zorientowany na realizację prawa i ochronę porządku
prawnego, zmierzał ku realizacji celów społecznych.
Porządek kościelny nie tworzył jednak celu w sobie, sformułowana jeszcze przez Iwona z Chartres zasada „Omnis institutio ecclesiasticarum legum ad salutem referenda sit animarum”19 widniała jako niekwestionowana idea przewodnia praktyki prawnej
Dictum Gracjana po C. 2, q. 3, c. 7.
K.W. N ö r r, Prozeßzweck und Prozeßtypus: der kirchliche Prozeß des Mittelalters
im Spannungsfeld zwischen objektiver Ordnung und subjektiven Interessen, Zeitschrift f.
Rechtsgeschichte Kan Abt. 78 (1992) 183 – 209, szczeg. 187.
15
Np. H. L a e m m e r, Institutionen des katholischen Kirchenrechts, Freiburg2 1822,
564.
16
P. L a u d a u, Ehetrennung als Strafe? Zum Wandel des kanonischen Eherechts im
12. Jahrhundert, Zeitschrift f. Rechtsgeschichte Kan. Abt. 81 (1995) 148 – 188.
17
P. L a u d a u, tamże, 153.
18
P. L a u d a u, tamże, 171.
19
Epistula 60 – PL 162, 74. Szerzej: R. S o b a ń s k i, „Omnis institutio ecclesiasticarum legum ad salutem referenda sit animarum”. Uwagi o zbawieniu dusz jako celu
prawa prawa kościelnego, Aten. Kapł. 134 (2000) nr 1 (270), 206 – 218.
13
14

Prawo Kanoniczne_52_3-4.indd 158

28-10-2009 09:05:24

[5]

OCHRONA MAŁŻEŃSTWA

159

Kościoła. Nie mogło to pozostać bez wpływu na proces małżeński.
Ukształtował się on z czasem jako twór mieszany: jako narzędzie
zarówno zachowania obiektywnego kościelnego porządku prawnego, jak też realizacji interesu stron procesowych: postrzegany jako
element i narzędzie obiektywnego porządku prawnego, faktycznie
uformowany jako środek rozstrzygania sporu, prowadzony po wniesieniu skargi.
2. Napięcie chronionych dóbr
Konieczność uwzględnienia dwóch zasad, pierwszej, że jeśli nieważnego małżeństwa nie da się naprawić, należy orzec jego nieważność, a drugiej, że nie wolno naruszać prawidłowych małżeństw,
zrodziła kwestię, kto ma prawo wniesienia skargi. Doktryna doprowadziła do rozróżnienia przypadków, w których jedynie któreś
z małżonków mogło wnieść skargę, oraz przypadki dopuszczające
i uzasadniające wniesienie accusationem publicam20. Wszczynając
proces wierni mieli na celu własne dobro duchowe, które jednak
było definiowane przez Kościół – stąd z punktu widzenia Kościoła
dobro indywidualne zbiegało się z dobrem Kościoła. To publiczne
dobro sprawiało, że leżało w interesie Kościoła ustanawianie sądów i procedur chroniących dobro indywidualne wiernych, wszak
ono, podobnie jak prawa „subiektywne” wiernych, miało swe zakotwiczenie w dobru Kościoła i w obiektywnym porządku prawnym.
Przeciwstawianie prawa obiektywnego i praw „subiektywnych”
było ówczesnym pokoleniom obce21. Wyrosła z doświadczenia zasada, że „mało znaczy ustanowienie praw, jeśli nie ma kto dbać
o ich przestrzeganie”22 odnosiła się do prawa bez różnicowania
na obiektywne i subiektywne: ma być realizowane prawo23.

W. M. P l ö c h l, Geschichte des Kirchenrechts, II, Wien – München2 1962, 362.
K. W. N ö r r, Prozeßzweck... (p. przyp. 14), 204.
22
S o b ó r L y o ń s k i II, konst. De electione et electi potestate, 2, 9 – Dokumenty
Soborów Powszechnych..., II, 419.
23
Jako przykład wpływu samej idei praw subiektywnych na system prawa w średniowieczu przytacza się prawo o beneficjach, powodujące ukształtowanie się prawa o urzędach kościelnych jako zespołu praw subiektywnych P. L a u d a u, Der Rechtsbegriff des
Kirchenrechts in philosophisch-historischer Sicht, w: Das Recht der Kirche. I: Zur Theorie
des Kirchenrechts, hrsg. H.-R. Reuter, K. Schlaich, Gütersloh 1997, 226.
20
21
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Rządząca prawem dekretałów zasada, że jeśli nieważnego małżeństwa nie da się naprawić, należy orzec jego nieważność24, służyła
jednak coraz bardziej realizacji dobra indywidualnego uzasadnianego salute animae. Stąd przewaga skarg o nieważność małżeństwa wnoszonych przez osoby pragnące uwolnić się od zawartego małżeństwa. Brak szczegółowych badań pozwalających ocenić
zasadność zarzutów, jakoby sądownictwo późnego średniowiecza
nie spełniało swego zadania ochrony nierozerwalności małżeństwa25. Zarządzenie soboru trydenckiego zastrzegające kompetencję w sprawach sądowych biskupom, a pozbawiające jakichkolwiek
uprawnień dziekanów, archidiakonów albo „innych niższych duchownych”26, każde wnosić, że w sprawach małżeńskich przeważało
powództwo jednego z małżonków pragnącego uwolnić się od węzła.
Sytuacja ta pogłębiała się. St. Biskupski charakteryzuje ją następująco: „Postępujący od czasów rewolucji religijnej wieku XVI indywidualizm, szerząca się niewiara wieku oświecenia i przerażające
zanikanie moralnych zasad w codziennym życiu chrześcijan, nie wyłączając nawet duchowieństwa i hierarchii kościelnej, stworzyły dogodne podłoże do tego, żeby zlekceważyć przede wszystkim sakrament małżeństwa, rozbijać rodzinę i z powodu niewystarczających
dotąd przepisów o kościelnym procesie sądowym udzielać masowo
rozwodów. Spowodowało to ze strony Stolicy Apostolskiej potrzebę takiego obwarowania sakramentu małżeństwa, jako instytucji
dobra publicznego, żeby nadużyciom położyć kres27. Dokonał tego
Benedykt XIV konstytucją Dei miseratione z 3.11.174128. Główny
24

658.

J. B. S ä g m ü l l e r, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, Freiburg2 1909,

25
Tak np. T. A. L a c e y, Marriage in Church and State, London 1912. Przeciwnie
G. H. J o y c e, Die christliche Ehe. Eine geschichtliche und dogmatische Studie, Leipzig
1934, 345. Powszechnie znanemu, zdecydowanemu stanowisku zajmowanemu przez
Innocentego III broniącego nierozerwalności i świętości małżeństwa w przypadkach
małżeństw królewskich Francji, Aragoni, Moraw i Kastylii (H. W o l t e r, w: Handbuch der Kirchengeschichte, III, 2, 200), przeciwstawia się zarzuty dotyczące praktyki
w Kościołach lokalnych.
26
S. 24, de. ref. 20
27
Prawo małżeńskie Kościoła rzymsko-katolickiego, T. II: Proces małżeński, Olsztyn
1960, 36.
28
CIC Fontes I n. 318. Przedtem, 11.4.1741, Benedykt XIV w liście do biskupów
polskich, w którym ubolewa, że z powodu nimia curiarum vestrarum libertate osoby
związane małżeństwem zawierają trzecie, a nawet czwarte małżeństwo (CIC Fontes,
I n. 307).
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element jego reformy to ustanowienie urzędu obrońcy węzła małżeńskiego, z określonymi zadaniami i uprawnieniami, w szczególności z obowiązkiem wniesienia apelacji od pierwszego wyroku
orzekającego nieważność małżeństwa.
Reforma procesu małżeńskiego przeprowadzona przez Benedykta XIV, która znalazła potem echo w normach KPK/1917
oraz – z lekkimi modyfikacjami – w KPK/1983, świadczy, że już wtedy ten proces widziano w umożliwieniu – jeśli znajdą się ku temu
podstawy – w orzeczeniu nieważności rozbitego małżeństwa i umożliwieniu zawarcia nowego. W teleologii tego procesu na pierwszy
plan wysuwało się dobro indywidualne: uzyskanie orzeczenia nieważności rozpadłego małżeństwa i umożliwienie zawarcia małżeństwa ponownego. Tak ten proces postrzegano, a temu, aby nie działo się to kosztem świętości i nierozerwalności małżeństwa, miały
zapobiec odpowiednie normy prawa.
Tą normą jest przede wszystkim kan. 1060 przyznający małżeństwu przychylność prawa. Przepis ten wydaje się jasny co do swej
treści i racji. Prawo musi chronić czynności prawne, formalnie dokonane, bez tego byłaby podważona pewność obrotu prawnego29.
Stąd domniemanie ważności małżeństwa, zgodnie z ogólną zasadą
prawa, wedle której prawowicie dokonane – w swych elementach
zewnętrznych – czynności prawne uważa się za ważne dopóty, dopóki nie udowodniono czegoś przeciwnego.
Według swego brzmienia, kan. 1060 wyraża zasadę rządzącą kanonicznym procesem o nieważność małżeństwa. Wypada jednak
zwrócić uwagę, że przepis ten zamieszczono nie wśród norm dotyczących spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa, lecz (podobnie jak kan. 1014 KPK/1917) wśród ogólnych, wstępnych norm
prawa małżeńskiego. Poprzedzają go kanony stwierdzający sakramentalność małżeństwa ochrzczonych (1055 §1 – z pośrednią legalną definicją małżeństwa), wyliczający istotne przymioty małżeństwa
(1056), wykazujący przyczynę sprawczą małżeństwa i definiującą
ją (kan. 1057), stwierdzający prawo do zawarcia małżeństwa (kan.
1058) oraz kanon o kompetencjach prawnych dotyczących małżeństwa (kan. 1059). Takie usytuowanie kan. 1060 każe wnosić, że jego

29

„Quod factum est, praesumitur recte factum”.
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znaczenie wykracza poza kanoniczne reguły dowodzenia w procesie o nieważność małżeństwa30.
„Czynną obronę” ważności małżeństwa powierza prawo nadal
obrońcy węzła małżeńskiego, którego obowiązkiem jest proponować i przedstawiać wszystko, co w sposób rozumny może być
przytoczone przeciw nieważności lub rozwiązaniu” (kan. 1432).
Nie tu miejsce na szczegółowe wykazywanie jego zadań i uprawnień31, dla ich wykonywania duże znaczenie miało przemówienie
papieża Piusa XII z 2.10.194432 stwierdzającego, że obrońca węzła
również winien zmierzać – ze swojego punktu widzenia – do wyświetlenia prawdy, winien natomiast powstrzymywać się od tworzenia sztucznych konstrukcji w obronie małżeństwa, stawiania podstępnych pytań, czepiania się nieścisłości pozostających w granicach
zwyczajnej ludzkiej omylności. Faktyczny sposób wykonywania
swych zadań przez obrońców węzła zasługiwałby na bardziej szczegółowe badania33. Zgodnie z instytucją Dignitas connubii obrońca
węzła „jeśli w jakimś szczególnym przypadku nie ma do zaproponowania nic racjonalnego lub przedłożenia przeciw nieważności małżeństwa, może zdać się na sprawiedliwość sądu”34.
Zaistniała konieczność wmontowania w proces o nieważność
małżeństwa środków służących ochronie ważności (a tym samym
świętości) małżeństwa to nie tylko nieodzowna konieczność wobec powszechnego traktowania procesu jako sposobu uwolnienia
się – poprzez uzyskanie orzeczenia jego nieważności – od zawartego, a już niechcianego małżeństwa, lecz także logiczna konsekwencja przyjętej procedury procesu spornego: skoro jest spór, muszą
30
Zwrócił na to uwagę J a n P a w e ł II w przemówieniu do Roty z 29.1.2004 – AAS
96 (2004) 349.
31
O tym m.in. W. G ó r a l s k i, Urząd obrońcy węzła małżeńskiego w świetle przemówień papieży do Roty Rzymskiej z lat 1939 – 2007, Ius Matrimoniale 13 (2008) 79 – 90.
32
AAS 36 (1944) 281 – 290, szczeg. 283 – 285.
33
Dla przykładu: M. N a s i ł o w s k a, Prawa i obowiązki obrońcy węzła małżeńskiego na przykładzie pracy ks. Kazimierza Nasiłowskiego – obrońcy węzła małżeńskiego
w Sądzie Biskupim w Siedlcach w latach 1974 – 1990, w: Kościelne prawo procesowe,
Prawo rodzinne. Materiały i Studia, Lublin 2007, 315 – 344.
34
Art. 56 §5. Kard. Z. G r o c h o l e w s k i wyraził wątpliwość, by mógł przydarzyć
się przypadek, w którym obrońca węzła małżeńskiego nie mógłby przytoczyć argumentów za ważnością małżeństwa – Quisnam est pars conventa in causis nullitatis matrimonii?, Periodica 79 (1990) 385. Możliwość taką dostrzega A. D z i ę g a, Zadania
procesowe obrońcy węzła małżeńskiego, w: Kościelne prawo procesowe. Materiały i Studia,
I, Lublin 1999, 30.
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występować spierające się strony: jedno z małżonków (lub oboje)
oraz Kościół, a konkretnie: jego urzędowy przedstawiciel35.
Postrzeganie procesu o nieważność małżeństwa jako narzędzia
pomocnego dla naprawienia sytuacji życiowej wiernych żyjących
w związkach cywilnych, a związanych węzłem uprzedniego małżeństwa, spoczywa też u tła enuncjacji papieskich, także wtedy – a raczej: zwłaszcza wtedy – gdy papieże przypominają, że nie może się
to dziać kosztem świętości i nierozerwalności małżeństwa.
W przemówieniu z 3.10.1941 do Roty Pius XII przypomniał jako
sprawę powszechnie znaną, że Kościół zachowuje ostrożność przy
orzekaniu nieważności małżeństwa i nie sprzyja takim orzeczeniom.
Sędziowie nie powinni łatwo otwierać drogi do nowego związku,
nie powinni wykazywać łatwej gotowości do orzekania nieważności,
przeciwnie, winni starać się, by to, co zostało zawarte nieważnie,
stało się ważne36. W przemówieniu z 6.10.1946 Pius XII ubolewa
nad rosnącą liczbą procesów o nieważność małżeństwa, co jest wynikiem rozkładu życia małżeńskiego i upadku moralności narodów.
Kościół pragnie przyjść z pomocą swoim wiernym, ale granicą możliwości Kościoła jest zasada, że ważne i dopełnione małżeństwo
ochrzczonych może być rozwiązane tylko przez śmierć jednego
z małżonków37. Papież przypomina te granice, nawołuje wszystkich
uczestników procesu do działania pro rei veritate38, ale też stwierdza, że wnoszący sprawę ma prawo do prawdy, zaś jeśli zachodzi
moralna pewność o nieważności, to strony mają naturalne prawo
do zawarcia prawdziwego małżeństwa39.
Znamienne jest pismo Kongregacji Nauki Wiary z 14.9.1994
do biskupów, wskazujące na możliwość orzeczenia nieważności
małżeństwa jako na sposób pomocy wiernym związanym przeszkodą węzła oraz na nowe drogi udowodnienia nieważności40.

35
Z. G r o c h o l e w s k i, tamże, 357 – 391; A. D z i ę g a, Strony sporu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa, Warszawa 1994.
36
AAS 33 (1941) 423.
37
AAS 38 (1946) 391 – 397.
38
Przemówienie z 2.10.1944 – AAS 36 (1944) 281 – 290.
39
Przemówienie z 3.10.1941 – AAS 33 (1941) 421.
40
AAS 86 (1994) 978.
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3. Tendencje pastoralne
Tendencja jest wyraźna: trwając przy zasadzie nierozerwalności
małżeńskiej ułatwiać – w miarę możliwości – naprawienie powikłanej sytuacji życiowej przez orzeczenie nieważności małżeństwa.
To ułatwienie może się dokonać na dwa sposoby: 1) więcej tytułów
nieważności, 2) uproszczenie procedury dowodowej. Nie kto inny
jak doświadczony adwokat rotalny przyznaje, że poszerzenie tytułów nieważności zostało wprowadzone jako remedium na sytuację
wielu wiernych pozbawionych – wskutek rozwodu i zawarcia nowego, cywilnego związku – możliwości uczestniczenia w Eucharystii,
a tym samym pełnej wspólnoty kościelnej. Zdaniem autora większa
byłaby szkoda, gdyby nie szukano tego remedium. Uczyniono to,
tzn. poszerzono tytuły nieważności, aż do punktu, w którym można
by odnieść wrażenie, że pod deklaracją nieważności kryje się rozwód41. Zdaniem autora przyczyną poszerzenia możliwości orzekania nieważności nie jest popadnięcie kodyfikatorów w laksyzm, lecz
nowa wizja teologiczna małżeństwa.
To pięknie brzmi – i jest zresztą prawdziwe – ale czy w tej pogłębionej wizji małżeństwa nie czai się jakaś elitarna koncepcja
małżeństwa42? Bo poszerzenie tytułów nieważności zawęża prawo
do zawarcia małżeństwa, a konsekwentnie stosowane powoduje,
że zawarcie małżeństwa stałoby się czymś trudnym. Czai się tu realne niebezpieczeństwo dychotomii: inna „miarka” przy zawieraniu
małżeństwa, inna w sądzie przy rozpatrywaniu jego ważności. Sprawa wymaga naprawdę przemyślenia. Bo – z jednej strony – prawo
do zawarcia małżeństwa należy do praw osoby ludzkiej, a z drugiej strony obserwacja „stylu życia” młodych ludzi nasuwa pytanie,
czy tacy są zdolni zawrzeć małżeństwo zgodne z nauką Kościoła
(albo też – ze względu na skalę zjawiska – czy nauka Kościoła o nie41
S. V i l l e g g i a n t e, Ammissione del libello e contestuale citazione nelle cause di
nullità matrimoniale: rilievi, critiche e proposte, Ius Ecclesiae 15 (2003) 660.
42
“Vi sono sintomi che mostrano la tendenza a contrapporre, senza possibilità di
una sintesi armoniosa, gli aspetti personalistici a quelli più propriamente giuridici: così,
da un lato, la concezione del matrimonio quale dono reciproco delle persone parrebbe
dover legittimare una indefinita tendenza dottrinale e giurisprudenziale all’allargamento dei requisiti di capacità o maturità psicologica e di libertà e consapevolezza
necessari per contrarlo validamente; dall’altro, proprio certe applicazioni di questa
tendenza, facendo emergere gli equivoci in essa presenti, vengono giustamente percepite come contrastanti con il principio dell’indissolubilità, non meno fermamente ribadito dal Magistero” – J a n P a w e ł II, przem. z 27.1.1997 – AAS 89 (1997) 487.
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rozerwalności małżeństwa przylega do realiów współczesnych)?
Nie bez kozery Jan Paweł II w przemówieniu z 29.1.2004 zwrócił
uwagę, że sytuacja współczesna prowokuje pytanie, czy nie byłoby lepiej raczej domniemać nieważność małżeństwa niż jego ważność?43. Odpowiedź jest jasna, ale problem podniesiony przez Papieża trafnie charakteryzuje sytuację i wymaga – sądzę – otwartego
podjęcia i rozważenia, także w świetle praktyki sądów kościelnych
(A dodajmy, że praktyka ta to też locus theologicus). Moim zdaniem, wysuwane z wielu stron, nie tylko adwokatów kościelnych44,
ale także kanonistów i praktyków sądowych45, twierdzenie, iż faktycznie liczba nieważnych małżeństw jest znaczenie większa niż
liczba spraw wpływających do sądów i niż wierni o tym wiedzą,
nie znajduje pokrycia w rzeczywistości, jest po prostu ideologizacją.
Nie tędy droga!
Po wtóre: gdy mowa o uproszczeniu procedury dowodowej,
nie wolno zapominać, że w procesie chodzi o ustalenie prawdy
obiektywnej, zachodzącej w chwili zawierania małżeństwa. Skoro zdecydowana większość spraw jest prowadzona z tytułu wady
konsensu z przyczyn natury psychicznej, to znaczy to, że strona
powodowa (albo obydwie) zmierza do wywołania u sędziów moralnej pewności co do prawdy obiektywnej będącej subiektywną,
retrospektywnie interpretowaną prawdą o stanie psychicznym.
Kongregacja Nauki Wiary w piśmie z 15.10.1994 zwróciła uwagę
na wagę dowodową oświadczeń stron. Zespół roboczy powołany
przez Konferencję Oficjałów niemieckich sugeruje, że oświadczenie wiarygodnych stron o wadzie konsensu małżeńskiego winno
wystarczyć dla osiągnięcia moralnej pewności46. Gdy czytam w skargach czy w zeznaniach stron stwierdzenia takie jak „ślubowałam
nieszczerze” (ale na pytanie, czy się z tego spowiadała, reaguje
zdziwieniem), „nie byliśmy gotowi do podjęcia obowiązków małżeńskich”, „nie mieliśmy pojęcia, czym naprawdę jest małżeństwo”,
AAS 96 (2004) 349.
Np. M. W e g a n, Ehescheidung – Auswege mit der Kirche, Graz – Wien2 1983,
twierdzi, że 30 % rozwiedzionych małżeństw mogłoby zostać uznanych za nieważne,
czego nie powtarza już w trzecim wydaniu swej książki.
45
Np. przez zespół powołany przez Konferencję Oficjałów niemieckich.
46
Tekst w: K. L ü d i c k e, Die Frage der wieder verheirateten Geschiedenen und die
Antwort der kirchlichen Gerichte in Deutschland, w: Justitia in caritate, Festgabe f. Ernst
Rößler..., hrsg. R. Puza, A. Weiß, Frankfurt a. M. 1997, 376.
43
44
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to wedle mnie – salvo iudicio meliore – postulat oficjałów równa się
rezygnacji z zasady nierozerwalności małżeńskiej. Autorzy zastrzegają, że chodzi o strony wiarygodne – ale przecież zbieżność intencji sprawia, że wnoszący sprawę są przekonani do swojej prawdy.
Dla nich ich małżeństwo przestało być ważne i pragną, by Kościół
to usankcjonował.
Dość powszechne jest przekonanie, że nieważność małżeństwa
trudno udowodnić.
Czytając niektóre wyroki nabieram często wrażenia odmiennego. I to zarówno co do podstaw merytorycznych (zwłaszcza gdy
chodzi o sprawy prowadzone na podstawie kan. 1095 n. 3)47, jak też
co do aspektów formalnych („dwoje świadków zeznało, że pozwany
nie dorósł do roli męża”). A to mimo wysokiego stopnia sformalizowania procesu, które jest faktem i trudno nie przyklasnąć postulatom jego uproszczenia. Równie bezdyskusyjne są racje wysuwane za postulowanym uproszczeniem, mianowicie dobro duchowe
wiernych w ogólności, a prawo do legalnego dochodzenia i obrony
przysługujących uprawnień w szczególności48. Wprawdzie Magisterium Kościoła przypomina i podkreśla, że nie może się to dziać
ze szkodą dla prawdy i sprawiedliwości49, ale postrzeganie procesu
o nieważność małżeństwa w horyzoncie praw wiernych wpływa zarówno na praktykę, jak i na mentalność procesową. Proces toczy
się niejako w cieniu zamierzonego nowego (często cywilnie już realizowanego) małżeństwa: strony chcą uzyskać możliwość jego zawarcia, sędziowie zdają sobie sprawę z wagi ich decyzji. Ale wbrew
kojarzeniom, jakie może wywoływać mowa o prawach stron, przedmiotem procesu nie są ich subiektywne prawa, lecz jest nim pytanie
o nieważność małżeństwa, uzyskanie odpowiedzi na to pytanie leży
w interesie stron. W tym kontekście przywołuje się często kan. 221
§1 i 2, ale myślę, że należy to czynić wstrzemięźliwie. Strony mają
interes w orzeczeniu nieważności, ale nie mają prawa do takiego
47
Nie bez kozery („attento quod perplures decisiones can. 1095 nn. 2 et 3 respiciunt”) Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej do podziękowania za sprawozdanie
z działalności sądu przesłanego biskupom załączył tekst przemówienia B e n e d y k t a
XVI z 29.1.2009 do Roty Rzymskiej “ad ministros istius Tribunalis in arduo munere explendo adiuvandos”.
48
Por. kan. 221 §1.
49
Np. przem. J a n P a w e ł II z 28.1.1994 – AAS 86 (1994) 950. Zob. też przem.
z 18.1.1990 – AAS 82 (1990) 872 – 877.
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orzeczenia, mają prawo do sądu. W procesie o nieważność małżeństwa nie sądzi się stron, lecz docieka prawdy o małżeństwie.
4. Napięcie, ale nie polaryzacja
Prawo do sądu było50 i jest w Kościele czymś oczywistym51.
Ale to prawo funkcjonuje zawsze w ramach pewnego systemu
i nie może naruszać jego podstawowych elementów (w tym przypadku: zasady nierozerwalności małżeńskiej). Co więcej, prawu
i jego praktyce towarzyszy pewna wizja wartości istotnych dla danej społeczności czy zgoła konstytuujących ją, pewien styl, „duch
prawa”, zasady metaprawne – w prawie kościelnym miłość, miłosierdzie... Papieże wielokrotnie przypominali pastoralny charakter
sądownictwa kościelnego52. Sędzia kościelny to zarazem pasterz53.
Jakże wymowne jest przywołane przez Jana Pawła II wyobrażenie sędziego inspirowane ikoną Dobrego Pasterza nachylonego nad owieczką zagubioną i zranioną, osądzającego kondycję
wiernego ufnie zwracającego się do sądu o pomoc54. Nie chodzi
tu o odejście od zasad i procedur, lecz o pewien klimat. Przyjmując,
że (pierwszym) sędzią w diecezji jest biskup55, a sędziowie przezeń ustanowieni sprawują władzę zwyczajną zastępczą, to musimy
też powiedzieć, że relacje zachodzące między sądem kościelnym
a stronami są analogiczne do relacji zachodzącej między biskupem
a wiernymi, streszczającej się w określeniu „pasterska piecza”56.
50
R. S o b a ń s k i, Wpływ kościelnego doświadczenia w rozstrzyganiu sporów na formę procesu cywilnego w Europie, w: Z dziejów prawa (w druku).
51
Kan. 221 §1.
52
„L’amministrazione della giustizia nella Chiesa è una funzione delle cura delle anime, un’emanazione di quella potestà e sollecitudine pastorale, la cui pienezza e universalità sta radicata e inclusa nella consegna della chiavi al primo Piotro” – P i u s XII, przem. z 3.10.1941 – AAS 33 (1941) 421.
53
„Egli deve perciò sentire e compiere la sua missione con animo sacerdotale... Sarà
cosi, anche nel pronunziare il giudizio, un Sacerdote ed un pastore di anime” – J a n
P a w eł II, przem. z 17.2.1979 – Monitor Ecclesiasticus 104 (1979) 9. Por. też przem.
z 18.1.1990 – AAS 82 (1990) 874.
54
J a n P a w e ł II, przem. z 17.1.1998 – AAS 90 (1998) 783.
55
Kan. 1419 §1.
56
Zob. kan. 369. Szerzej: E. C o r e c c o, La sentenza nell’ordinamento canonico,
w: La sentenza in Europa. Metodo, Tecniche e Stile. Atti del Convegno Internazionale per
l’inaugurazione della nuova sede della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Studi
di Ferrara (10-12.10.1985), Padova 1988, 258 – 290. To samo: Das Urteil im kanonischen
Recht, w: Festschrift f. Luis Carlen zum 60. Geburtstag, hrsg. L. C. Morsak, M. Escher,
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Wierny przychodząc ze swoją sprawą do sądu kościelnego nie staje wobec zimnej, oschłej, przytłaczającej instytucji, lecz instytucji,
dla której zbawienie dusz jest najwyższym prawem, co w konkretnym przypadku sprawy małżeńskiej znaczy, że zrozumienie sytuacji
wiernego i wrażliwość na nią musi iść w parze z troską o autentyzm
i tożsamość wspólnoty wiary (do której należy też przekonanie
o nierozerwalności małżeńskiej). Zachodzi tu napięcie57, ale ono
nie musi i nie powinno prowadzić do polaryzacji.
Niestety, odnoszę wrażenie, że ta polaryzacja „strony procesowe – sąd” wzmaga się. Nie bez znaczenia wydaje się tu pozostawać ogólny klimat życia społecznego, nacechowany nieufnością,
podejrzliwością, agresją. O tym, jak maleje zaufanie i słabnie nić
porozumienia, świadczy narastająca maniera przysyłania pism „za
dowodem doręczenia” i domaganie się, by pisma do stron również wysyłano „za dowodem doręczenia”. (A może to tylko wybieg,
by „w razie czego” zarzucić ograniczenie prawa do obrony?). Podobnie jak narasta nawyk domagania się od notariusza w siedzibie
Sądu potwierdzenia kopii pisma, które powód zostawia w Sądzie,
by mieć dowód, że takie zostawił. Spośród czynników bardziej bezpośrednich na pierwszym miejscu wymieniłbym szeroką, zwłaszcza
internetową informację o przyczynach nieważności. Wierny czyta,
że niezdolność do wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich
powoduje nieważność małżeństwa – i już uważa, że druga strona była właśnie tak niezdolna, zwłaszcza gdy w tym przekonaniu
utwierdzają go nieodpowiedzialne komentarze internautów czy wyczekujący klientów (samozwańczy) doradcy i „adwokaci”. Ich pomoc ogranicza się do sporządzenia pism, redagowanych w stylu
nader asertywnym i konfrontacyjnym, pomagają swym klientom
walczyć z sądem.
Niestety, sprzyjają tej polaryzacji także normy instrukcji Dignitas connubii dotyczące adwokatów. Jeśli czytam w art. 101 §1 „zachowując prawo stron do tego, by bronić się osobiście”, to nasuwa mi się pytanie, przed kim mają strony procesu o nieważność
małżeństwa bronić się? Przed sądem? A dyspozycja tego artykułu jest taka, że „sąd ma obowiązek zatroszczyć się, aby obydwoje
Zürich 1989, 241 – 269.
57
R. S o b a ń s k i, „Omnis institutio ecclesiasticarum legum ad salutem referenda sit
animarum” (p. przyp. 19).
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małżonków mogli bronić swoich praw z pomocą osób kompetentnych, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy szczególnie trudne”. Nasuwa się pytanie, o jakie prawa chodzi? Prawo do sądu, oczywiście58,
ale to oznacza prawo do zaskarżenia małżeństwa, a nie oznacza
prawa do uzyskania wyroku orzekającego nieważność. Oznacza
prawo do złożenia oświadczeń, wskazywania dowodów, zaznajomienia się z materiałem dowodowym i przedłożenia swoich uwag59.
Problem zaczyna się już na etapie przyjęcia skargi. Tytuły rzekomej
nieważności są wyliczone (bo spisane z internetu), ale uzasadnienie
faktyczne wątłe, informujące o wydarzeniach poślubnych („okazał
się niedojrzały”). Gdyby dosłownie potraktować normy kan. 1505
§2 n. 4, wedle której skargę można odrzucić wyłącznie, jeśli z niej
wynika, że „nie może się zdarzyć, by w trakcie procesu jakaś podstawa (nieważności) się ujawniła”, to trzeba by przyjąć wszystkie
skargi, bo w sprawach z kan. 1095 n. 3 trudno wykluczyć, by podstawa nieważności, chociaż jej faktycznie nie widać, ujawniła się.
A to grozi totalnym zaczopowaniem sądów i raczej przeszkadza
niż sprzyja dochodzeniu praw60. Sąd wysyła przeto pisma zmierzające do uzupełnienia czy do precyzowania skargi, ale strony coraz
częściej reagują agresywnie. Skargi przygotowane przez doradców
(zdarza się, że i adwokatów) bywają pisane „pod klienta”, z widocznym zamiarem zaimponowania mu wiedzą kanonistyczną – sądowi
serwuje się wykład prawa małżeńskiego na poziomie podręczników i prawa procesowego z obfitym cytowaniem Dignitas connubii.
A przecież iura novit curia – sąd prawa zna, aby mógł przyjąć skargę, trzeba go poinformować o „faktach i dowodach na poparcie
roszczeń” (kan. 1504 n. 2).

58
J. L l o b e l l, Il diritto e il dovere al processo giudiziale nella Chiesa. Note nel
magistero di Benedetto XVI circa la necessità di “agire secondo ragione” nella riflessione
ecclesiale, Ius Ecclesiae 19 (2007) 55 – 76.
59
Por. Przem. J a n a P a w ł a II z 22.1.1996 – AAS 88 (1996) 775. O nadużyciach
prawa do obrony zob. G. Erlebach, Abuso del diritto di difesa nelle cause di nullità matrimoniale, Quaderni dello Studio Rotale 17 (2007) 167 – 185.
60
Przyjęcie wzgl. odrzucenie skargi to osobny problem. Gdyby sądy przyjmowały wszystkie skargi formalnie poprawne („był niezdolny do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, bo się z nich nie wywiązywał”, a na świadków powódka podaje
własnych rodziców), sądy stałyby się zupełnie niewydolne, prawo do sądu praktycznie
iluzoryczne. Z drugiej strony wypada cieszyć się, że wierni starają się o uregulowanie
swej pozycji w Kościele.
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Prawo do sprawiedliwego wyroku – oczywiście. Skąd jednak przypuszczenie, że to wymaga pomocy osób kompetentnych, zwłaszcza
wobec kwalifikacji wymaganych od sędziów kościelnych61? Zwrot
„bronić swoich praw” w procesie o nieważność małżeństwa brzmi
jak wzięty „z innego świata”. Faktycznie jest to zwrot z procesu
spornego. „Dignitas connubii” już trochę oderwała się od kategorii
pojęciowych właściwych procesowi spornemu. Nie ma zawiązania
sporu, lecz formuła wątpliwości, nie ma strony pozwanej, jest tylko
„druga strona” lub współmałżonek – może wartałoby pomyśleć nad
dalszym odejściem od matrycy procesu spornego, a ustalić procedury bardziej adekwatne do problemu? Zresztą cóż to za proces
sporny, w którym trudno określić stronę pozwaną62, wyroki można zatwierdzić dekretem63, a obydwie strony mogą mieć wspólnego
pełnomocnika i adwokata64?
Spotykamy się nieraz z pytaniem, czym zajmują się sądy kościelne. Odpowiedź pada: sprawami o nieważność małżeństwa. Tylko
takimi? – pytający nie kryją zdziwienia. Na koniec proponuję przeto, byśmy uświadomili sobie, że prowadzenie procesów o nieważność małżeństwa to dziś praktycznie jedyne zajęcie sądów kościelnych. Sąd kościelny to taki sąd, w którym wszystkie sprawy mają
za przedmiot identyczne pytanie: czy udowodniono nieważność
małżeństwa... Tym i praktycznie tylko tym zajmuje zorganizowane
i rozbudowane, trójinstancyjne sądownictwo kościelne. Przy wielu sądach funkcjonują poradnie kanoniczne, służące radą stronom
i ułatwiające pracę sądom. Do całości obrazu instytucji należą też
adwokaci i doradcy, czerpiący ze swego zajęcia niezłe zyski. To instytucje. W ten obraz trzeba wkomponować procedury – nie tylko ich stosowanie, ale też zajmowanie się nimi (ileż już napisano
komentarzy do Dignitas connubii!). I wreszcie prawo materialne
małżeńskie, obrabiane i komentowane w horyzoncie procesu o nieważność małżeństwa – wystarczy wspomnieć tysiące tekstów zajmujących się kan. 1095 n. 3.
Wszystko to skoncentrowane na jednej kwestii. Można – oczywiście – powiedzieć, że to skutek i wyraz respektowania godności
Zob. kan. 1421 §3.
Por. przyp. 35.
63
Por. kan. 1682 §2.
64
Dignitas connubii, art. 102.
61
62
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(praw?) człowieka i zarazem zasady nierozerwalności małżeńskiej.
Ale można też – sądzę – postawić pytanie, czy gdzieś tam nie należało przypatrzeć się krytycznie samej koncepcji. Może należałoby
w pewnym punkcie ustawić wajchę inaczej?
De matrimonio in iure processuali canonico tuendo
Praesentatur relatio habita in Universitate Cardinalis Wyszyński Varsaviae
quae convocavit sessionem solemnem occasione septuagesimi anniversarii Rev-mi
Domini Professoris Wojciech Góralski. Relatio incipit revocando in mentem leges
promulgari ad bonum tuendum, ideoque scopus et proposita legislationis quoad
principia vitae individualis et socialis memorantur.
Prima in parte de obiecto quod tuitur quaestio est: ut quidquid iure tueri possit,
primo definiri debet. Obiectum hoc eruitur non tantum ex normis iuris canonici
matrimonium attingentibus, sed etiam respectu evolutionis processus de nullitate
matrimonii – initio ad ordinem socialem servandum restituendumque, postea
in dies magis ad bonum spirituale coniugum quorum matrimonium naufragium
excepit ordinati.
Secundo passu tensio inter indissolubilitatem et processum de nullitate
matrimonii utpote instrumentum viam ad novum matrimonium ineundum
aperiens. Cavendum est ne tensio haec, rationibus pastoralibus nutrita, in
discidium simultatemque coalescat, quod ultimis temporibus ob abusum iuris
defensionis saepius evadit. In fine quaestio ponitur, an praxis hodierna processum
matrimonialem quod attinet generali considerationi distantive et critice subicienda
non sit.
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DON HÉCTOR FRANCESCHI
Pontificia Università della Santa Croce a Roma

IL FONDAMENTO ANTROPOLOGICO DEL
DIRITTO AL MATRIMONIO E LA SUA PROTEZIONE
NELL’ORDINAMENTO CANONICO
Sommario: – 1. Premessa. Lo “ius connubii” in una visione realistica della
persona umana e del matrimonio. – 2. Lo «ius connubii» come fondamento
del sistema matrimoniale vigente e come guida dell’azione pastorale della
Chiesa. – 3. Fondamentazione antropologica del diritto al matrimonio.
– 4. Concretizzazione dello «ius connubii» nel sistema matrimoniale.
– 5. Principi di interpretazione delle limitazioni allo «ius connubii» nel sistema
giuridico matrimoniale. – 6. Conclusione: Lo «ius connubii» come fondamento
e principio di tutto il sistema matrimoniale canonico e come criterio operativo
dell’azione pastorale.

1. Premessa. Lo “ius connubii” in una visione
realistica della persona umana e del matrimonio
Lo studio delle fonti storiche del Diritto Canonico – soprattutto il
Decreto di Graziano e i libri delle Decretali – ci mostra chiaramente
la centralità dello ius connubii nel sistema matrimoniale della
Chiesa e nella sua applicazione ai casi concreti, come un principio
che è stato sempre presente nella mens del legislatore canonico e
dell’autorità che doveva decidere circa un matrimonio che si voleva
celebrare o che era stato celebrato.
Tutto il sistema matrimoniale della Chiesa ci si presenta come
uno sforzo di determinazione – anziché di limitazione – del diritto
al matrimonio, inteso come presupposto sul quale agiva l’autorità
ecclesiastica, e fondato sulla stessa natura del matrimonio e sul
suo carattere sacramentale quando celebrato tra battezzati, per
cui l’ordinamento della Chiesa non lo si dovrebbe interpretare
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come un tentativo di determinare a priori i requisiti per celebrare
il matrimonio o per il riconoscimento di quello già celebrato,
a partire da determinate condizioni che avrebbero la loro origine
in un sistema giuridico estrinseco alla realtà matrimoniale.
Da questa prospettiva realistica dello ius connubii, che non
dubitiamo a qualificare come un diritto fondamentale del fedele,
ci accingiamo allo studio del fondamento antropologico di questo
diritto fondamentale.
Lo scopo di questa relazione è quello di tentare di raggiungere
una migliore comprensione di questo diritto fondamentale
della persona e del fedele che, a nostro avviso, sin dagli esordi
dell’ordinamento matrimoniale della Chiesa è stato sempre
presente e ha informato e incoraggiato il progresso del sistema
matrimoniale come esigenza di risposte giuste alla luce della verità
sulla persona umana e sul matrimonio nella società e nella Chiesa.
Da questa prospettiva, sarà possibile superare un’interpretazione
del sistema matrimoniale canonico che tante volte – poiché chiusa
nel testo scritto della norma positiva – non tiene conto del realismo
giuridico e delle esigenze di giustizia intrinseche alla relazione
coniugale e alle altre relazioni familiari.
2. Lo «ius connubii» come fondamento del sistema matrimoniale
vigente e come guida dell’azione pastorale della Chiesa
Nella stragrande maggioranza dei trattati di diritto matrimoniale
canonico, lo ius connubii viene ridotto ad una piccola introduzione
al capitolo sugli impedimenti. Si inizia citando il canone 1058,
a norma del quale: «tutti possono contrarre il matrimonio, se non ne
hanno la proibizione dal diritto», per poi passare immediatamente
allo studio degli impedimenti. La causa principale di questo è stata
l’ubicazione dello ius connubii nei canoni generali sugli impedimenti
nella codificazione del 1917. Benché il canone sia passato ai canoni
generali sul matrimonio tanto nel CIC 1983 quanto nel CCEO
1990, la dottrina continua a far riferimento a questo principio
soltanto in relazione agli impedimenti.
Ma dallo studio del sistema matrimoniale si evince con chiarezza
la centralità dello ius connubii nel diritto matrimoniale canonico,
come fondamento del sistema matrimoniale che, benché non sia
stato formalizzato sin dagli inizi, è stato sempre presente come
criterio oggettivo nella determinazione della soluzione giusta nel
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caso concreto che veniva sottoposto all’autorità ecclesiastica1.
Possiamo quindi affermare che, ancor prima delle Codificazioni
della Chiesa, lo ius connubii è stato elemento fondante del sistema
matrimoniale e criterio di interpretazione delle singole disposizioni
giuridiche sul matrimonio, nonché elemento essenziale per la
soluzione delle nuove situazioni apparse lungo la storia della
Chiesa.
L’analisi del sistema matrimoniale ci dimostra che la Chiesa
ha sempre protetto lo ius connubii: come libertà di contrarre,
prima della celebrazione del matrimonio; come difesa del vincolo
contratto, una volta celebrato il matrimonio. Questa difesa del diritto
al matrimonio ha avuto diverse manifestazioni: la non imposizione
della forma canonica durante molti secoli e, dopo Trento, i rimedi
per evitare la nullità del matrimonio per difetto di forma nel caso
dei fedeli non in piena comunione con la Chiesa, fino ad arrivare
all’attuale normativa, secondo la quale la forma è richiesta solo ai
battezzati nella Chiesa cattolica, o in essa accolti, e da essa non
separati mediante atto formale (cfr. can. 1117); poi, l’operato della
Chiesa per dare risposta alle domande sulla validità o meno dei
matrimoni celebrati, poiché anche questo è un modo concreto di
venire incontro alle esigenze dello ius connubii; successivamente,
incoraggiando e favorendo la cerimonia liturgica di celebrazione
del matrimonio; infine, determinando con chiarezza la natura e la
portata degli impedimenti, affinché ci fosse la necessaria certezza
giuridica nei confronti dell’esercizio dello ius connubii.
Da questo punto di vista, determineremo il contenuto e i limiti
del diritto al matrimonio nel momento attuale. Malgrado vi sia
nella legislazione vigente una disposizione normativa che vuole
essere una positivizzazione di una esigenza di diritto naturale quale
è lo ius connubii, resta ancora il dubbio se questa positivizzazione
fatta nel canone 1058 CIC sia sufficiente per esprimere la portata e
la centralità dello ius connubii nel sistema matrimoniale canonico2.
1
Abbiamo realizzato uno studio sull’argomento in H. F r a n c e s c h i, Riconoscimento e tutela dello “ius connubii” nel sistema matrimoniale canonico, Giuffrè, Milano
2004.
2
Tra i canoni che stabiliscono quali siano i diritti fondamentali dei fedeli, c’è un
unico canone – il can. 219 – nel quale si fa un riferimento seppur indiretto a questo
diritto fondamentale, quando si dice che i fedeli hanno il diritto di essere immuni da
qualunque coazione nella scelta del proprio stato di vita.
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L’inerzia della dottrina nella comprensione del senso e del
contenuto del canone 1058 ha fatto sì che gli autori continuassero
a limitare il contenuto di questa espressione – diritto al
matrimonio – ad un criterio di interpretazione dei canoni che
limitano la capacità o l’abilità per celebrare il matrimonio, senza
tener conto della profondità di questo principio che è, allo stesso
tempo, e ancora di più, fondamento del sistema matrimoniale e
dell’azione pastorale della Chiesa nei confronti del matrimonio,
fino al punto di poter affermare che un sistema giuridico che
non riconosca e difenda la capacità e la libertà per contrarre il
matrimonio di tutti coloro che non ne siano impediti da cause gravi
e determinate, libertà e capacità la cui origine si trova nella natura
stessa del matrimonio come realtà personale e allo stesso tempo
con una intrinseca dimensione sociale – ed ecclesiale –, sarebbe un
sistema ingiusto e quindi non veramente giuridico.
Per vedere fino a che punto lo ius connubii ha operato come
fondamento del sistema matrimoniale della Chiesa, è molto utile
studiare questo sistema nel suo evolversi lungo la storia, tenendo
conto dei diversi pilastri sui quali poggia l’esercizio del diritto al
matrimonio: la centralità del consenso nel sistema matrimoniale
canonico; il suo oggetto, la libertà dei contraenti e l’insostituibilità
del consenso; gli impedimenti matrimoniali e la loro relazione con
lo ius connubii; il principio formale quale requisito del consenso
e la forma canonica ad validitatem come requisito stabilito
dall’autorità; lo ius connubii nel suo esplicarsi, cioè come diritto
che non cessa con la celebrazione del matrimonio ma che implica
anche il riconoscimento, difesa e promozione delle diverse
relazioni familiari. Infine, l’analisi di alcuni casi, che possiamo
definire come casi limite – il diritto al matrimonio degli schiavi, dei
malati di lebbra, dei minorenni –, giova alla comprensione dello
ius connubii come presupposto e motivo principale del sistema
matrimoniale della Chiesa. Se questa consapevolezza si è persa,
i motivi si trovano nelle vicende che ha attraversato il matrimonio
lungo la storia, che hanno fatto sì che l’attenzione si incentrasse sul
problema di quale è l’autorità competente per regolare l’istituto
matrimoniale – quella ecclesiale o quella civile –, discussione nella
quale i contraenti sembra abbiano poco da dire, se non aderire ad
uno o all’altro sistema normativo, inteso questo in senso piuttosto
positivista.
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La realtà però non è questa. Lo ius connubii è un diritto
fondamentale della persona e del fedele, e il suo contenuto non
va stabilito dal sistema giuridico, dai Pastori o dalla comunità
ecclesiale, ma dalla stessa natura del matrimonio e, nel caso dei
battezzati, dalla sua dimensione sacramentale e, quindi, dalla
vocazione matrimoniale della maggioranza dei fedeli3. Tenendo
conto del Magistero di Giovanni Paolo II sul matrimonio e la
famiglia, possiamo sostenere che lo ius connubii ed il suo esercizio
sarebbero una manifestazione del potere sovrano della famiglia4,
il quale ha la sua prima manifestazione nel diritto di costituire la
famiglia mediante il matrimonio, come afferma Viladrich5.
Lo studio della storia dell’istituto matrimoniale aiuta
a riscoprire questa centralità dello ius connubii, e pensiamo che,
nell’interpretazione ed applicazione del sistema matrimoniale
vigente, e nella soluzione dei singoli problemi con cui si trovano
i pastori nella preparazione e nella celebrazione del matrimonio,
non si possa non tener sempre conto di questo fondamento del
sistema matrimoniale. Altrimenti, si creerebbero delle situazioni
di profonda ingiustizia, nella misura in cui l’agire delle autorità
ecclesiali finirebbe per disconoscere a chi non è incapace o inabile,
il diritto di contrarre un vero e valido matrimonio. Lo ius connubii
non è soltanto il diritto di celebrare una cerimonia, ma è il
diritto di fondare, mediante una decisione personale e libera, il
vero matrimonio e la famiglia, e il diritto a che questi vengano
3
Cfr. J. I. B a ñ a r e s, Comentario al can. 1058, in Comentario Exegético al Código
de Derecho Canónico, vol. III, Pamplona 1996, p. 1063-1071.
4
G i o v a n n i P a o l o II, Lettera alle Famiglie, n. 18: «Sposarsi rimane, tuttavia, la vocazione ordinaria dell’uomo, che è abbracciata dalla più ampia porzione del
popolo di Dio. È nella famiglia che si formano le pietre vive dell’edificio spirituale, di
cui parla l’apostolo Pietro (cfr. 1 Pt. 2,5). I corpi dei coniugi sono dimora dello Spirito
Santo (cfr. 1 Cor 6,19). Poiché la trasmissione della vita divina suppone quella della
vita umana, dal matrimonio nascono non solo i figli degli uomini, ma anche, in forza
del battesimo, i figli adottivi di Dio, che vivono della vita nuova ricevuta da Cristo mediante il suo Spirito».
5
Cfr. P. J. V i l a d r i c h, Teoría de los derechos fundamentales del fiel, Pamplona
1969, p. 195-197. Viladrich, in questa sua monografia, afferma che questi diritti fondamentali, molto ben sviluppati nel Magistero della Chiesa, abbisognavano di un’adeguata formalizzazione anche nell’Ordinamento ecclesiale, perché altrimenti ci sarebbe
stato un vuoto e persino una contraddizione tra il Magistero e l’ordinamento giuridico
ecclesiale. In particolare, sullo ius connubii e la sua relazione con la libertà dei contraenti per fondare la famiglia, cfr. P. J. V i l a d r i c h, La famiglia sovrana, in «Ius
Ecclesiae» 7 (1995), p. 539-550.
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riconosciuti dalle autorità sociali6. Per capire adeguatamente questo
diritto fondamentale, in primo luogo faremo riferimento alla sua
fondamentazione antropologica, per fare in seguito un’analisi sul
modo in cui questo diritto è stato riconosciuto, accolto e sviluppato
dall’ordinamento canonico.
3. Fondamentazione antropologica del diritto al matrimonio
Per capire il verso senso dell’espressione tante volte utilizzata di
“diritto al matrimonio” ci sembra necessario soffermarci, seppur
brevemente, sull’analisi dell’evoluzione della comprensione
del diritto al matrimonio sia negli ordinamenti secolari che
nell’ordinamento canonico. A scanso di equivoci, vogliamo
evidenziare come questa espressione sia stata pian piano svuotata
e relativizzata dalla cultura dei nostri giorni, fino ad arrivare ad
una nozione che non è più che un flatus vocis il cui contenuto
viene arbitrariamente determinato dalle diverse culture, negando
quindi che si possa sostenere una nozione ontologica ed oggettiva
di matrimonio e, per tanto, di diritto al matrimonio. Per tentare
di superare queste difficoltà di comprensione del vero significato
del diritto al matrimonio, in primo luogo faremo riferimento alla
relazione tra matrimonio e natura e, successivamente, spiegheremo
come non sia possibile capire lo ius connubii se non lo si mette
in rapporto con la realtà della complementarietà tra mascolinità
e femminilità che appartiene alla verità della persona umana.
1. Il diritto al matrimonio ha un suo contenuto determinato
dalla stessa natura ed ha i suoi limiti, come può essere
la difesa di altri beni: la fede, la vita e la libertà
Lo ius connubii non può essere interpretato come un semplice
diritto di libertà, senza tener conto della verità sul matrimonio
e sulla famiglia. Non è un diritto alla libertà nell’esercizio della
sessualità, bensì il diritto a contrarre matrimonio come l’unica
6
S. G h e r r o, Il Diritto al matrimonio nell’Ordinamento della Chiesa, Padova 1979,
p. 74: «Alla Chiesa, in realtà, non spetta altra competenza, in materia, se non quella di
riconoscere, nell’ambito della “capacità giuridica”, del Christifidelis anche la sua, generica, “capacità matrimoniale”. D’altro canto, poiché tale ultima “capacità” finisce per
essere una pertinenza della stessa personalità, ogni divieto a contrarre matrimonio non
può essere considerato che come eccezione a regola, pur se lo stesso sia determinato
da una disposizione di origine divina».
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strada umana ed umanizzante nell’uso della sessualità, che non
è un istinto corporale, ma una tendenza che ha il suo fondamento
nella persona umana sessuata e, quindi, nella complementarietà
tra persona-uomo e persona-donna, e che implica tutta la persona
nei suoi diversi elementi: corporale, degli affetti e spirituale7.
La concezione del diritto al matrimonio come un frutto della
cultura, suscettibile perciò di superamento, ha fatto sì che questo
diritto sia stato inteso in modo sbagliato. Più che un diritto alla
realizzazione della vocazione all’amore nel matrimonio, è stato
inteso come diritto all’assoluta libertà di scelta – senza nessun
rapporto con la verità dell’uomo – nell’esercizio della sessualità.
Questa impostazione, d’accordo con l’imperante concezione
della libertà – libertà come assenza assoluta di determinazioni
o di finalità, anziché come capacità di scegliere il bene, di
autodeterminazione al bene8 – ha avuto delle gravi conseguenze.
Tutti i “successi” dei difensori dell’amore libero, del divorzio,
dell’unione tra omosessuali, delle unioni di fatto, sono stati
impostati come una vittoria della libertà contro le imposizioni
della cultura di un determinato momento, ormai superate;
o come una conquista della libertà – indeterminazione –, sulla
natura – la quale sarebbe necessariamente determinata9. Se per
la cultura e la morale classiche dell’occidente il matrimonio era
l’unione di un uomo e una donna per sempre, unione peraltro
aperta alla fecondità, la cultura odierna ha smontato, ad uno ad
uno, i fondamenti di questa concezione del matrimonio. Il primo
elemento a subire questo assalto è stata l’indissolubilità: perché solo
per sempre? Dovremmo avere il diritto ad una unione transitoria,
non finché «la morte ci separi», ma finché vi sia l’amore, inteso
come sentimento. La conseguenza di questa prospettiva è stata
l’introduzione del divorzio. Nella stragrande maggioranza delle
legislazioni questo atteggiamento ha portato non soltanto ad un
preteso “allargamento” del diritto al matrimonio, nel senso che le
persone avrebbero il diritto di contrarre un matrimonio che si può
7
Cfr. J. H e r v a d a, Una caro. Escritos sobre el matrimonio, Pamplona 2000, p.
254-255.
8
Cfr. T. A l v i r a, Naturaleza y libertad, Pamplona 1985, p. 103-128; J. C h o z a,
Manual de Antropología Filosófica, Madrid 1988, p. 371-375; S. P i n k a e r s, Las Fuentes de la Moral Cristiana, Pamplona 1988, p. 485-498.
9
Cfr. C.S. L e w i s, Los cuatro amores, Madrid 1991, p. 129-131.
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sciogliere, ma ha portato anche al diniego dell’autentico diritto al
matrimonio di molte persone, nel senso che lo Stato non ha voluto
riconoscere il diritto a contrarre il matrimonio così come esso si
intende, e cioè, uno, indissolubile ed aperto alla vita10.
Un altro passo avanti in questo svuotamento – sebbene molti
lo interpretino come una conquista – è stata la mentalità e la
cultura contraccettiva, che ha portato alla scissione tra sessualità
e fecondità, con tutte le sue implicazioni, quali banalizzazione
della sessualità, perdita della sua dimensione di mistero e del suo
senso di responsabilità11. Il matrimonio non sarebbe più un’unione
tra uomo e donna aperta alla fecondità, ma un’unione con una
qualunque finalità, che cercherebbe soltanto di soddisfare il
desiderio di piacere e di realizzazione. Si tratta di un altro passo
nel cammino verso l’intendimento dello ius connubii come semplice
diritto di libertà nell’esercizio della sessualità, situazione che è più
grave nei paesi in cui lo Stato obbliga i coniugi a regolare la natalità
o promuove o persino impone politiche di sterilizzazione.
Uno degli ultimi passi, al quale abbiamo assistito con la
risoluzione del Parlamento Europeo sul diritto al “matrimonio”
fra gli omosessuali e con il riconoscimento di esso da parte di
alcuni ordinamenti statuali12, è stata la negazione dell’esigenza
dell’eterosessualità: perché uno con una, solo un uomo con una
donna? Non riconoscere il diritto al matrimonio a due uomini o
a due donne, affermano, sarebbe negare l’esercizio del diritto al

10
Cfr. J. M. M a r t í, «Ius connubii» y regulación del matrimonio, in «Humana Iura»
5 (1995), p. 149-176; A. De F u e n m a y o r, El derecho a contraer un matrimonio
civilmente indisoluble (el llamado divorcio opcional), in Estudios de derecho civil en homenaje al profesor Dr. José Luis Lacruz Berdejo, vol. II, Barcelona 1993, p. 1331-1347.
11
Cfr. A. R u i z R e t e g u i, Sobre el sentido de la sexualidad, en «Anthropotes»
4 (1988), p. 230-233.
12
Risoluzione del Parlamento Europeo del 8 febbraio 1994. Documento CEE A30028/94 “Risoluzione sulla parità di diritti per gli omosessuali nella Comunità”. Questo documento arriva persino a difendere il diritto al matrimonio tra omosessuali e
il diritto di adottare figli, raccomandando agli stati membri che facciano in modo da
porre fine «agli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero a un
istituto giuridico equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio
e consentendo la registrazione delle unioni; a qualsiasi limitazione del diritto degli
omosessuali di essere genitori ovvero di adottare o avere in affidamento dei bambini»
(n. 14), facendo sì che lo ius connubii diventi un diritto senza un contenuto specifico
radicato nella realtà delle cose, nella natura umana.

Prawo Kanoniczne_52_3-4.indd 180

28-10-2009 09:05:27

[9]

IL FONDAMENTO ANTROPOLOGICO

181

matrimonio di queste persone13. È questo l’ultimo gradino nello
svuotamento dello ius connubii, che non sarebbe più un diritto
con un contenuto determinato dalla stessa natura dell’uomo e del
matrimonio – come si palesa dallo studio del sistema matrimoniale
canonico lungo la storia –, ma un semplice diritto di libertà, intesa
questa come libertà assoluta di determinazione e di scelta14. Più che
di diritto a contrarre matrimonio, si dovrebbe parlare di diritto di
contrarre; che cosa? Da quella prospettiva della sessualità umana e
della libertà personale, nessuno lo saprebbe definire.
Questo svuotamento dei sistemi matrimoniali si è anche
concretizzato nel dilagare di leggi e normative che tentano di
regolare le “unioni di fatto” come un’alternativa al matrimonio,
dato che non si sa più cosa esso sia, per cui fa lo stesso che vi sia o
meno impegno, riconoscimento sociale, contenuti specificamente
matrimoniali, ecc. L’unica cosa sarebbe avere un qualche
riconoscimento formale da parte dell’autorità costituita allo scopo
di avere qualche beneficio, soprattutto di ordine economico,
benché alcune nazioni abbiano già dato a queste unioni, persino a
quelle omosessuali, alcuni degli effetti legali del vero matrimonio,
come è il caso della possibilità di adottare dei figli o hanno
persino riconosciuto il matrimonio tra persone dello stesso sesso,
attribuendo ad esso tutte le caratteristiche del matrimonio stabilite
dall’ordinamento positivo15.
Contro questa impostazione del diritto al matrimonio, dobbiamo
riaffermare una visione più conforme alla verità sull’uomo e sul
matrimonio, che tiene conto della natura della sessualità umana
come essenzialmente diversa da quella animale in tutti i suoi piani

13
Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Considerazioni sui progetti di riconoscimiento legale delle unioni tra persone omosessuali, 31 luglio 2003.
14
Cfr. G i o v a n n i P a o l o II, Riflessioni in merito a gravi iniziative antifamiliari, in «L’Osservatore Romano», 21-22 febbraio 1994, p. 1 e 5; F. D’A g o s t i n o,
L’identità della famiglia, in «Rivista di teologia morale» 102 (1994), p. 189-196; P.
S c h l e s i n g e r, Una risoluzione del Parlamento europeo sugli omosessuali, en «Vita
e pensiero» 4 (1994), p. 250-255.
15
Cfr. J.I. B a ñ a r e s, Derecho, antropología y libertad en las uniones de hecho, in
«Ius Canonicum» 39 (1999), p. 187ss.; J. F o r n é s, Matrimonio y uniones de hecho, in
«Ius Canonicum» 40 (2000), p. 395ss.; D. G a r c í a - H e r v á s, Panorámica legislativa sobre uniones de hecho, in «Ius Canonicum» 41 (2001), p. 319 ss.
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o livelli. Lo ius connubii ha un contenuto che va specificato – più
che limitato – dalla stessa natura umana16.
Quello che ha fatto la Chiesa durante i secoli è stato delineare
questo diritto, sempre nel rispetto del suo contenuto naturale,
anche tenendo conto della condizione di persona-fedele dei
contraenti del matrimonio tra cristiani: è questo il motivo di
alcune delle limitazioni all’esercizio del diritto al matrimonio tra
i fedeli cristiani. Parliamo, ad esempio, dei requisiti di capacità,
dell’impedimento di età, di quello di vincolo precedente, come
esigenze di diritto naturale; o degli impedimenti di disparità di
culto, ordine sacro, voto di castità, come esigenze che scaturiscono
dalla natura sacramentale del matrimonio tra battezzati e dalle
relazioni che si danno tra i diversi membri e condizioni nel Popolo
di Dio che è la Chiesa.
Perciò, possiamo affermare che il diritto al matrimonio, dal
punto di vista del suo contenuto essenziale, determinato dalla sua
natura, implica le seguenti realtà che, a nostro avviso, sono state
sempre riconosciute dalla Chiesa, benché in alcuni momenti la loro
esplicitazione non sia stata sufficientemente chiara nel sistema
matrimoniale:
a) diritto a contrarre matrimonio uno, indissolubile ed aperto
alla fecondità, e al riconoscimento, difesa e promozione di questo
diritto da parte della comunità ecclesiastica e civile17.
b) diritto di fondare una famiglia, perché il diritto al matrimonio
e il suo riconoscimento sarebbero la prima manifestazione di
una realtà: la sovranità della famiglia in quanto realtà che ha una
propria autonomia e che non si riduce all’insieme delle persone che
la costituiscono, ma è una vera comunità di persone che si colloca
come realtà unitaria, con i suoi diritti e doveri di fronte agli altri18.
c) diritto a contrarre matrimonio così come la propria fede lo
intende. Per questo, il diritto a contrarre matrimonio nella propria
fede e al riconoscimento di questo matrimonio da parte dello
Stato, non è soltanto un problema di libertà religiosa o di libertà
16
Cfr. A. M. V e g a G u t i é r r e z, Políticas familiares en un mundo globalizado,
Pamplona 2002.
17
Cfr. G i o v a n n i P a o l o II, Lettera alle Famiglie, n. 16.
18
Cfr. J. C a r r e r a s, La giurisdizione della Chiesa sulle relazioni familiari, in J.
C a r r e r a s (a cura di), La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia,
Milano 1998, p. 1-76.
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di coscienza, ma un vero e proprio problema di rispetto del diritto
fondamentale al matrimonio19.
2. Il suo fondamento si trova nella
complementarità tra uomo e donna
Lo ius connubii è, certo, un diritto fondamentale della persona,
ma il suo esercizio non può che essere un esercizio di due, cioè, di
coloro che hanno in progetto la celebrazione del matrimonio.
Il diritto fondamentale alle nozze si potrebbe capire in diversi
modi: come diritto individuale della persona, intesa come realtà
a sé, autonoma dagli altri, secondo la concezione individualistica
dell’uomo; o come diritto della persona in quanto essere chiamato
alla relazione e alla costituzione della comunione-comunità familiare,
secondo una vera impostazione personalista, come quella del
Vaticano II. Sotto questa luce, si concepisce il diritto al matrimonio
come un diritto fondamentale della persona, ma con un indirizzo,
un contenuto ed un modo di esercizio determinati dalla sua stessa
natura. Sarebbe, quindi, il diritto che due persone, uomo e donna,
chiamati dalla stessa natura alla complementarietà tra di loro, hanno
al riconoscimento e alla protezione della loro decisione di contrarre
il matrimonio e fondare una famiglia, nonché al riconoscimento e
alla difesa della relazione coniugale da loro fondata e delle altre
relazioni familiari che ne derivano. Non avrebbe perciò nessun senso
parlare di esercizio dello ius connubii di una singola persona che
per le sue circostanze particolari non ha nemmeno la possibilità
di portare avanti un concreto progetto matrimoniale con una
determinata persona: non è che lo si neghi, ma, per la natura delle
cose, lì non si può parlare di un diritto a contrarre il matrimonio.
Questa specificazione può aiutare a capire perché non ci potrà
mai essere il diritto al matrimonio tra due persone dello stesso
sesso, in quanto questo diritto è un diritto che scaturisce dalla
complementarietà uomo-donna, che solo può essere esercitato da un
uomo e una donna che vogliono celebrare matrimonio e costituire
una famiglia. Sottolineare questa caratteristica dello ius connubii
19
Cfr. P. J. V i l a d r i c h, El «ius connubii» y la libertad religiosa. Una reflexión
sobre la libertad de la persona, la soberanía conyugal y el poder del Estado, in La libertad
religiosa. Memoria del IX Congreso Internacional de Derecho Canónico, México 1996, p.
163-188.
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aiuta a fare luce sui problemi odierni: la pretesa di riconoscimento
del matrimonio tra omosessuali, il perché degli impedimenti, il
carattere relativo di alcuni di essi, ecc. Perciò, quando il Codice di
Diritto Canonico al canone 1055 definisce il patto coniugale come
un atto dell’uomo e della donna, non è che limiti lo ius connubii
alle unioni eterosessuali, ma non può essere altrimenti per la
natura delle cose e, quindi, non fa altro che formalizzare una realtà
iscritta nella modalizzazione sessuale della persona umana e nella
complementarietà che ne scaturisce, come ha tentato di fare sin
dalle sue origini il sistema matrimoniale canonico.
4. Concretizzazione dello «ius connubii» nel sistema matrimoniale
Il già citato canone 1058 è una chiara manifestazione dello ius
connubii, ma non è senz’altro l’unica. Questo canone esprime uno
degli aspetti del diritto al matrimonio, nella misura in cui afferma
il diritto di tutti di celebrare il matrimonio. Ma questo diritto,
che è conseguenza di un principio di diritto naturale, ha le sue
manifestazioni e concretizzazioni in tutto il sistema matrimoniale
della Chiesa. Un diritto fondamentale senza un sistema che lo
riconosca, lo protegga e lo promuova, resterebbe un principio
inefficace20. Perciò, è necessario studiarlo in tutta la sua ricchezza,
tentando di scorgere i suoi fondamenti, i suoi diversi aspetti e le
sue caratteristiche. Altrimenti, il sistema matrimoniale vigente
diventerebbe un insieme di norme positive che determinano
i requisiti di un istituto giuridico, e la sua applicazione sarebbe in non
poche occasioni una fonte di ingiustizia, anziché una risposta giusta
alle esigenze della realtà matrimoniale. Benché il sistema codiciale
– con norme generali e universali – abbia il vantaggio di indicare
facilmente quale è il diritto vigente, ha in sé il rischio di impoverire
l’operato del giurista a una mera interpretazione ed applicazione
20
Cfr. J. I. B a ñ a r e s, Introducción al Titolo VII. Del matrimonio, in Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, vol. III, Pamplona 1996, p. 1028: «Los
sujetos que contraen “necesitan” el reconocimiento y la protección de la sociedad en
la que viven a través de un sistema de normas: necesitan el reconocimiento de la relación establecida entre ellos, con sus particulares características; necesitan el reconocimiento de sus efectos propios: la relación de parentesco, cuestiones referentes a los
bienes materiales y a la sucesión, etc.; necesitan poder resolver las dudas acerca de la
existencia misma del vínculo, o acerca de la justicia en torno a una posible suspensión
del deber de cohabitación conyugal». Da questa prospettiva, si capisce il sistema matrimoniale come una risposta giusta alle esigenze dello ius connubii.
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positivistica di norme scritte che non si fondano sulla necessità di
conoscere la realtà del matrimonio e la giustizia del caso concreto,
come pensiamo si facesse prima dei Codici, quando l’autorità
doveva immedesimarsi nel caso concreto per trovare la soluzione
giusta. Perciò, è necessario analizzare quali siano le caratteristiche,
e le esigenze che ne derivano, del diritto al matrimonio.
1. È un diritto fondamentale della persona
Lo ius connubii è un diritto fondamentale della persona,
conseguenza della inclinazione naturale al matrimonio. Tutti gli
uomini, per il fatto di essere tali, sono portatori di una tendenza al
matrimonio che ha il suo fondamento nella complementarietà tra
i sessi.
Questa inclinazione non implica soltanto la semplice attrazione
tra i sessi, ma coinvolge l’uomo in tutte le sue dimensioni:
corporea, affettiva e spirituale. La complementarietà tra uomo e
donna, secondo quanto detto, si concretizza nel matrimonio, unico
cammino di esercizio della sessualità degno dell’uomo.
Riteniamo opportuno non soffermarci ad analizzare le
innumerevoli affermazioni del Magistero della Chiesa attinenti
a questa realtà, per non allontanarci dalla nostra linea di
esposizione21. Vogliamo adesso soltanto ribadire la centralità di
questo diritto, che non ha la sua origine nel riconoscimento da
parte della Chiesa o della società civile, ma in quella realtà così
chiaramente rispecchiata dalla Scrittura: «l’uomo abbandonerà suo
padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola
carne» (Gen 2, 24). Cioè, il diritto al matrimonio ed a formare
una famiglia è un diritto fondamentale della persona umana, che
va riconosciuto e protetto dalla società civile e dalla comunità
ecclesiale, proprio come ha fatto la Chiesa lungo la sua storia.
Come si afferma nella Carta dei diritti della famiglia:
Ogni persona ha il diritto alla libera scelta del proprio stato di
vita, e perciò a sposarsi e a formare una famiglia oppure a restare
celibe o nubile:
21
Al riguardo, cfr. H. F r a n c e s c h i - J. C a r r e r a s, Antropología jurídica de
la sexualidad. Fundamentos para un Derecho de Familia, Caracas 2000; H. F r a n c e s c h i, Il diritto alla libera scelta del proprio coniuge quale diritto fondamentale della
persona, in «Ius Ecclesiae» 8 (1996), p. 154-170.
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a) Ogni uomo e ogni donna, che ha raggiunto l’età del
matrimonio e ne ha la necessaria capacità, ha il diritto di sposarsi
e di formare una famiglia senza alcuna discriminazione; restrizioni
legali all’esercizio di questo diritto, sia di carattere permanente
che temporaneo, possono essere introdotte solamente quando
sono richieste da gravi ed oggettive esigenze dello stesso istituto
matrimoniale e della sua rilevanza sociale e pubblica; e devono, in
ogni caso, rispettare la dignità ed i diritti della persona.
b) Coloro che desiderano sposarsi e formare una famiglia
hanno il diritto di attendersi dalla società quelle condizioni
morali, educative, sociali ed economiche che li mettano in
grado di esercitare il loro diritto a sposarsi in piena maturità e
responsabilità22.
È, peraltro, un diritto di tutti gli uomini, di carattere universale
e non soltanto dei fedeli cattolici. La Chiesa riconosce il diritto
al matrimonio di tutti gli uomini, benché in alcuni casi, motivata
dall’esigenza di proteggere beni maggiori, come quello della
fede, stabilisca per i fedeli divieti o proibizioni che a prima vista
potrebbero sembrare una limitazione all’esercizio dello ius
connubii, come capita, ad esempio, con l’impedimento di disparità
di culto o con i requisiti per la lecita celebrazione del matrimonio
con un battezzato non cattolico.
La regolamentazione dello ius connubii tra i non cattolici sarà
competenza delle proprie comunità religiose o politiche, sempre
rispettando le esigenze del diritto naturale al matrimonio di
ogni persona, e salva la giurisdizione della Chiesa in alcuni casi
particolari23. Se in qualche momento lungo la storia alcuni hanno
messo in dubbio il diritto al matrimonio di tutti gli uomini, la
Chiesa invece lo ha sempre difeso, senza limitarlo ai soli fedeli o ad
alcune determinate categorie di persone.
2. Per i fedeli cattolici, lo «ius connubii» è
un diritto fondamentale del fedele
Non vi è nessun problema nell’affermare che i diritti fondamentali
della persona umana, riconosciuti ampiamente dal Magistero della
Carta dei diritti della famiglia, in «Enchiridion Vaticanum» 9, p. 468 ss.
Cfr. J. L l o b e l l, La jurisdicción de la Iglesia sobre los matrimonios no obligados
a la forma canónica, in «Ius Canonicum» 37 (1997), p. 33-71.
22
23
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Chiesa, sono anche diritti fondamentali del fedele che devono
essere riconosciuti, tutelati e promossi dall’ordinamento canonico.
In questo senso, lo ius connubii è, e non potrebbe non esserlo,
anche un diritto fondamentale del fedele nella Chiesa24.
Tra due battezzati non ci può essere un valido matrimonio che
non sia esso stesso sacramento (cfr. can. 1055 § 2). Quindi, dire a un
battezzato che non può contrarre il matrimonio sacramentale non è
altro che negargli lo ius connubii, sempre che vi siano le condizioni
di capacità e abilità richieste dalla natura del matrimonio e,
quando sia il caso, dall’ordinamento canonico, per la celebrazione
del matrimonio.
Da quanto detto scaturisce una chiarissima conseguenza, anche
nell’ambito del diritto: tra i battezzati si può parlare di un diritto
al sacramento del matrimonio, che trova uno dei suoi fondamenti
nella vocazione al matrimonio e nel diritto al matrimonio che ne
scaturisce. Come afferma Schouppe: «Dato che per principio ogni
matrimonio valido tra battezzati è sacramentale, alcuni canonisti
parlano di un diritto naturale al sacramento. Può stupire che un
diritto naturale come tale possa vertere su una realtà di ordine
soprannaturale. Questa difficoltà svanisce se si analizza la situazione
nel modo seguente: in realtà c’è un diritto naturale al matrimonio
(naturale) che, tra battezzati, non si cancella ma si trasforma in
un diritto fondamentale dei fedeli al matrimonio. E, dato che tra
battezzati il matrimonio non può essere che sacramentale o non
essere, si può parlare in questo caso di un diritto fondamentale
ratione baptismi al matrimonio-sacramento»25.
In questo modo, si evita un’irreale separazione tra l’ordine della
natura e quello della grazia nelle specifiche vicende personali della
persona concreta: non può esserci un matrimonio tra battezzati
che non sia sacramento, quindi si può concludere che lo ius
24
P. J. V i l a d r i c h, Teoría de los derechos fundamentales del fiel, Pamplona 1969,
p. 328-329: «El fiel y el Derecho de la Iglesia están intrínsecamente afectados, por la
realidad de los derechos fundamentales reconocidos por el Magisterio a toda persona
humana, en la medida justa en que las categorías de hombre y fiel y de sociedad natural e Iglesia se hayan real y mistéricamente vinculadas, hasta el punto de convertirse en
absurdas si se entienden estrictamente separadas». E non c’è dubbio che lo ius connubii è uno de questi diritti fondamentali che riguardano il fedele sia nella sua condizione
di persona che di fedele.
25
J. P. S c h o u p p e, Lo «Ius connubii» diritto della persona e del fedele, in «Fidelium Iura» 3 (1993), p. 210-211.
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connubii è anche una conseguenza del diritto fondamentale alla
libertà nella scelta del proprio stato nella comunità ecclesiale, di
cui al canone 21926. Lo stesso legislatore fa riferimento al rapporto
tra matrimonio e vocazione nel caso dei battezzati, quando, nel
canone 226 § 1, afferma: «I laici che vivono nello stato coniugale,
secondo la propria vocazione, sono tenuti al dovere specifico di
impegnarsi, mediante il matrimonio e la famiglia, nell’edificazione
del popolo di Dio».
Nel caso dei fedeli, inoltre, il fatto che il loro matrimonio sia
anche esso stesso sacramento, non implica un diverso contenuto del
diritto al matrimonio, perché lo ius connubii è il diritto a contrarre
il matrimonio così come istituito da Dio, senza che il fatto che
per i battezzati sia sacramento implichi delle esigenze nuove e
diverse dal punto di vista della validità del matrimonio, benché
il rapporto di appartenenza alla Chiesa comporti delle esigenze
morali precise nei confronti del matrimonio che si vuole celebrare,
sia per la Chiesa che per i fedeli27. Al riguardo sono molto chiare
ed illuminanti le seguenti parole di Giovanni Paolo II nel suo
discorso alla Rota Romana del 30 gennaio 2003: «Non si può infatti
configurare, accanto al matrimonio naturale, un altro modello di
matrimonio cristiano con specifici requisiti soprannaturali» (n. 8).

26
Sulla relazione tra fede e sacramento del matrimonio cfr. M. G a s i A i x e n d r i, Essenza del matrimonio e rifiuto della dignità sacramentale alla luce del recente discorso del Papa alla Rota, in «Ius Ecclesiae» 13 (2001), p. 122-145; M. A. O r t i z, Sulla
rilevanza della volontà contraria alla dignità sacramentale del matrimonio, in «Il Diritto
Ecclesiastico» 110/II (1999), p. 359-370; C. J. E r r á z u r i z, La rilevanza canonica
della sacramentalità del matrimonio e della sua dimensione familiare, in «Ius Ecclesiae»
7 (1995), p. 561-572.
27
J. I. B a ñ a r e s, Introducción al Titolo VII. Del matrimonio, in Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, vol. III, Pamplona 1996, p. 1032: «Ciertamente
la condición de fiel no modifica a la persona humana, ni trastoca el contenido de
sus derechos fundamentales; y por tanto tampoco hace distinto el contenido del ius
connubii. Pero sí lo modaliza. Desde el punto de vista del fiel, éste tiene la obligación
moral de preparar, celebrar y desarrollar su matrimonio no sólo en consonancia con
su vocación cristiana, sino como parte integrante de esa vocación. Desde el punto de
vista de la Iglesia, ésta tiene la obligación de preparar a sus fieles para la celebración
del matrimonio y ayudarles a vivirlo según su condición de hijos de Dios y miembros
de la Iglesia; debe proteger la institución matrimonial como parte integrante del bien
común sobrenatural de la Iglesia misma; y debe responder adecuadamente a las dudas
que se planteen acerca de la validez o nulidad del matrimonio contraído».
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3. In quanto diritto fondamentale, lo «ius connubii» è
un diritto inalienabile, irrinunciabile e perpetuo
Nessuna autorità umana può disconoscere questo diritto
di ogni persona. Così viene stabilito dalla Chiesa e dalla
stragrande maggioranza degli Stati nel loro diritto costituzionale.
Indubbiamente, in essi troviamo una grande diversità, e talvolta
la concezione di questo diritto da parte dei diversi ordinamenti
statali lascia molto a desiderare, soprattutto quando questo diritto
fondamentale resta scollegato dalla realtà della complementarietà
tra mascolinità e femminilità e diventa un diritto con un contenuto
impreciso e legato soltanto a mutevoli fattori culturali.
È anche un diritto irrinunciabile, in quanto tale, il che non
toglie la possibilità di rinunciare al suo esercizio, per la scelta di
un’altra vocazione o la decisione di non sposarsi. Questa possibilità
di rinunciare liberamente all’esercizio dello ius connubii è uno
dei fondamenti del diritto della Chiesa a stabilire alcuni degli
impedimenti, come quelli di ordine sacro e di voto di castità28.
È, infine, un diritto perpetuo, che accompagna la persona lungo
la sua esistenza. Non si potrebbe affermare che una persona può
perdere il diritto al matrimonio. Per capire la perpetuità bisogna
tener conto della distinzione fatta poc’anzi tra il diritto e l’esercizio
del diritto. Non ci sono motivi, al di fuori di quelli stabiliti dal
diritto naturale o dalle esigenze del bene comune, che possano far
sì che resti in sospeso o venga perso il diritto al matrimonio di una
persona che ne è abile e capace29.
28
Sulla distinzione tra lo ius connubii e il suo esercizio, cfr. J. I. B a ñ a r e s, Comentario al can. 1058, in Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, vol. III,
Pamplona 1996, p. 1065-1066 e J. H e r v a d a, Una caro. Escritos sobre el matrimonio,
Pamplona 2000, p. 254.
29
Al riguardo, vorremmo fare un seppur breve riferimento a un problema recente
e allo stesso tempo antico molto legato allo ius connubii: il diritto al matrimonio di
coloro che sono stati contagiati dall’AIDS. Diciamo che il problema è allo stesso tempo antico perché le malattie altamente contagiose sono state presenti sin dagli inizi
dell’umanità e, quindi, la canonistica ha cercato di dar risposta ai quesiti sollevati da
questa problematica nei riguardi del diritto al matrimonio. A parte le citazioni già fatte
della decretalistica, ci sono delle affermazioni del magistero ecclesiastico riguardanti il
diritto a contrarre il matrimonio dei gravemente malati o delle persone affette da una
malattia infettiva, come sarebbe il caso, molto esteso nella società di fine del XX secolo, dei malati di AIDS, di cui si potrebbe dubitare della capacità matrimoniale. Pensiamo che sono affermazioni importanti, in quanto oggi giorno si mette in discussione
la capacità matrimoniale di questi. Al riguardo, cfr. PIO XI, Enciclica Casti connubii, n.
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5. Principi di interpretazione delle limitazioni allo «ius
connubii» nel sistema giuridico matrimoniale
La natura dello ius connubii come diritto fondamentale della
persona e del fedele, fa sì che l’interpretazione di tutte le norme
giuridiche che implichino una limitazione di questo diritto
fondamentale si debba sempre fare in modo stretto e, per tanto, che
le autorità ecclesiali non possono creare dei divieti al matrimonio
non specificati nell’ordinamento giuridico. La stessa formulazione
del canone riguardante questo diritto ci obbliga a riconoscere il
diritto al matrimonio di ogni uomo e di ogni donna, finché non sia
stabilita l’incapacità o l’inabilità le quali, come abbiamo ribadito più
volte, non rispondono ad una decisione arbitraria del legislatore,
ma alle esigenze intrinseche della realtà matrimoniale e della
condizione dei fedeli nella Chiesa. Allo stesso modo, dobbiamo
affermare che, per la natura di questo diritto della persona, c’è un
diritto non solo al riconoscimento da parte dell’autorità, ma anche
alla promozione e difesa da parte di questa. Questo è uno dei
motivi del favore di cui gode il matrimonio nel sistema giuridico
della Chiesa di cui al can. 106030.
I principi di interpretazione delle limitazioni allo ius connubii si
possono riassumere nei seguenti:
a) Qualsiasi limitazione del diritto al matrimonio va ritenuta
eccezionale e necessariamente prevista dalla legge. A norma del
canone 10, sono irritanti o inabilitanti soltanto quelle leggi che
espressamente lo abbiano stabilito. In questo senso si devono
interpretare tutte le norme che determinano una limitazione
all’esercizio dello ius connubii.
24, nella quale condanna il divieto di contrarre il matrimonio per fini eugenetici, e P i o
XII, Allocuzione ai partecipanti nel Convegno Internazionale di Genetica Medica, il 7 settembre 1953, in AAS 45 (1953), 605-607: «Esiste certamente il diritto e, in molti casi, il
dovere di avvertire quelli che sono realmente portatori di una eredità molto tarata, del
gravame che possono far gravitare su sé stessi, sul coniuge o sulla discendenza; questo
carico può diventare intollerabile. Ma sconsigliare non significa vietare. Ci possono
essere altri motivi, soprattutto morali e di ordine personale, di tanta importanza che
autorizzino a contrarre ed a usare il matrimonio anche nelle dette circostanze». Cfr.
H. F r a n c e s c h i, AIDS e capacità matrimoniale: approccio storico al problema delle
malattie infettive nel matrimonio, in S. G h e r r o-G. Z u a n a z z i (a cura di), Matrimonio Canonico e AIDS, Torino 1995, p. 77-90.
30
Riguardo al can. 1060 sul favor matrimonii, cfr. M. A. C e r c a s, El “favor matrimonii” en el proceso codificador del 1917, Roma 1997.
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b) A norma del canone 18, le limitazioni allo ius connubii sono
sottoposte a interpretazione stretta, in quanto restringono il libero
esercizio di un diritto31.
c) Nel dubbio di fatto o di diritto sulla capacità o sull’abilità di
una persona, non si deve vietare il matrimonio né dichiararne la
nullità. Esempi di questo principio li troviamo nel can. 1084 § 2,
secondo il quale non si può impedire il matrimonio né dichiararne
la nullità se l’impedimento di impotenza è dubbio, e nel canone
1060 sul favore di cui gode il matrimonio, che si concretizza anche
nella presunzione di validità fintanto che non si provi la nullità.
6. Conclusione: Lo «ius connubii» come fondamento
e principio di tutto il sistema matrimoniale canonico
e come criterio operativo dell’azione pastorale
Tenuto conto della centralità dello ius connubii, e del suo
carattere di diritto fondamentale che va riconosciuto, protetto e
promosso dalla Chiesa, nella ricerca di soluzione ai casi concreti,
l’atteggiamento dovrà essere sempre quello di cercare la verità,
perché solo nella verità può esserci giustizia e salvezza. Questa
centralità dello ius connubii farà sì che il sistema matrimoniale
canonico venga inteso non come un insieme di norme positive la
cui applicazione dipenderà dalle circostanze del caso, bensì come
una risposta alle esigenze della res iusta matrimoniale.
Il sistema matrimoniale, più che un corpo normativo astratto
che regola un istituto giuridico, è stato e deve continuare ad
essere una risposta giusta alle esigenze intrinseche della realtà
matrimoniale e del diritto fondamentale al matrimonio che ha il
suo fondamento nella persona umana e nella sua modalizzazione
sessuale in persona-maschio, persona-femmina, sulla quale si fonda
la complementarietà.
La tecnica codificatrice – propria dei vigenti Codici –, che
deve concretizzare in norme universali le esigenze di giustizia
nella Chiesa, alcune che provengono dalla natura umana e dalla
sua elevazione soprannaturale, altre dipendenti dalle concrete
31
Can. 18: «Leges quae poenam statuunt aut liberum iurium exercitum coarctant
aut exceptionem a lege continent, strictae subsunt interpretationi».
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determinazioni storiche e quindi mutabili, ha il rischio di farci
dimenticare che la dimensione di giustizia, soprattutto in un ambito
così importante come è quello del matrimonio nella Chiesa, non
viene determinata primariamente ed esclusivamente da quello
che il legislatore stabilisce in un momento dato, ma piuttosto
dalla natura stessa del matrimonio e dalla condizione del fedele
nella Chiesa. Per questo, il sistema matrimoniale – e coloro che lo
applicano – si dovrà sempre confrontare con il diritto fondamentale
al matrimonio, per valutare la giustizia nella decisione del caso
concreto.
In questo modo, lo ius connubii appare come fondamento e
criterio di interpretazione ed applicazione del sistema matrimoniale
canonico nel suo insieme, nonché come forza innovatrice del
sistema, qualora l’esperienza nell’applicazione del sistema
matrimoniale palesi mancanze concrete che meritino una migliore
regolamentazione giuridica di un singolo aspetto della realtà
matrimoniale, come ci sembra capiti con il vigente canone 1095.
Speriamo che questa nostra esposizione abbia raggiunto il
suo scopo iniziale, vale a dire, riuscire a comprendere il sistema
matrimoniale della Chiesa come una risposta giusta alle esigenze
del diritto fondamentale al matrimonio, vuoi con la soluzione ai
casi concreti nei primi secoli, vuoi con le norme generali fino ad
arrivare al sistema matrimoniale vigente.
Questa consapevolezza del senso e del fondamento del sistema
matrimoniale della Chiesa, eviterà un pericolo che è sempre in
agguato nei sistemi giuridici che seguono la tecnica codificatrice
e che, a nostro avviso, si è manifestato non di rado anche nella
Chiesa, in modo particolare da quando in essa esiste un corpo
normativo positivo, ben definito, contenuto in un Codice. Parliamo
del rischio che i canoni del Codice diventino un insieme di norme
tecniche da applicare al caso concreto, senza però tener conto della
verità del vincolo coniugale e dei diritti e doveri che scaturiscono
dalla sua stessa natura.
Come dicevamo in diversi momenti della nostra esposizione,
nello stesso modo in cui lungo la storia il legislatore della Chiesa
ha fatto uno sforzo per rispettare la realtà della cose e costruire
un ordinamento canonico che rispecchi fedelmente la realtà del
matrimonio e della famiglia, anche gli autori che sviluppano la
scienza canonistica e gli operatori del diritto – pastori, giudici, ecc.
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– non possono non tener conto che l’ordinamento canonico non è
fine a sé stesso, ma è uno strumento per riconoscere e difendere
in modo efficace una realtà centrale nella vita della Chiesa e
della società, quale è il matrimonio e il diritto fondamentale a
costituirlo.
Fundament antropologiczny prawa do małżeństwa
i jego ochrona w prawie kanonicznym
Autor w swoim artykule podjął próbę dotarcia do głębszego zrozumienia
podstawowego prawa osoby i wiernego do zawarcia małżeństwa (ius connubii),
które było obecne od samych początków kształtowania się prawa małżeńskiego
Kościoła. Ze studium systemu prawa małżeńskiego wyraźnie wynika, że ius
connubii zajmuje w kościelnym prawie małżeńskim główne miejsce jako jego
fundament, który, chociaż nie został sformułowany od samego początku, istniał
jako obiektywne kryterium poszukiwań w prawie małżeńskim. Można zatem
powiedzieć, że zanim dokonała się w Kościele kodyfikacja, ius connubii było
elementem, który stanowił fundament prawa małżeńskiego oraz interpretacji
dyspozycji prawnych dotyczących małżeństwa, jak również było istotną płaszczyzną
rozwiązywania nowych kwestii, które pojawiały się w całej historii Kościoła.
Kościół zawsze strzegł ius connubii rozumianego jako wolność zawarcia
małżeństwa zanim nastąpiła jego celebracja i jako ochrona istniejącego węzła
małżeńskiego po zawarciu małżeństwa. Mając na uwadze centralną pozycję ius
connubii i jego charakter jako podstawowego prawa, które powinno być uznawane,
chronione i promowane przez Kościół w poszukiwaniu rozwiązań w konkretnych
przypadkach, a zatem jedyną postawą powinno być poszukiwanie prawdy, gdyż
tylko w niej znajduje się sprawiedliwość i zbawienie. Główna pozycja ius connubii
sprawia, że kanoniczne prawo małżeńskie będzie ujmowane nie jako zbiór
pozytywnych norm, których stosowanie będzie uzależnione od poszczególnych
przypadków, lecz jako odpowiedź na wymagania małżeńskiej res iusta.
W ten sposób ius connubii ukazuje się jako fundament i kryterium interpretacji
i stosowania kanonicznego prawa małżeńskiego w jego całości, jak również
jako odnawiająca siła samego prawa ilekroć doświadczenie stosowania prawa
małżeńskiego będzie napotykało na pewne konkretne braki, które zasługują
na lepsze rozwiązania normatywne poszczególnych aspektów małżeńskiej
rzeczywistości.
Ta świadomość sensu i fundamentu prawa małżeńskiego Kościoła, pozwoli
uniknąć niebezpieczeństwa, które zawsze jest zasadzką dla porządków prawnych
odwołujących się do technik kodyfikacyjnych i które uzewnętrzniało się,
i to nie rzadko, także w Kościele, zwłaszcza od czasów, w których pojawił się
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pozytywny zbiór norm, dobrze skonstruowany i zawarty w Kodeksie. Chodzi
o ryzyko, w którym kanony Kodeksu mogą stać się zbiorem technicznych norm
stosowanych w konkretnym przypadku, bez brania pod uwagę prawdy dotyczącej
małżeńskiego węzła oraz praw i obowiązków, które wynikają z samej jego natury.
ks. Józef Wroceński SCJ
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OCHRONA WOLNOŚCI NUPTURIENTÓW
W KANONICZNYM PORZĄDKU PRAWNYM.
ZARYS PROBLEMATYKI
Treść: Wstęp. – 1. Zasada wolności nupturientów. – 2. Przymus i bojaźń. – 3. Brak
wolności wewnętrznej. – 4. Podstępne wprowadzenie w błąd. – Zakończenie.

Wstęp
Wolność i małżeństwo należą do wartości podstawowych, mimo
iż innego zupełnie porządku. Przedmiotem niniejszej refleksji
jest ochrona zakresu wspólnego tych dwóch wartości, a dokładniej wolności nupturientów, czyli tej wolności, która jest niezbędna
w momencie zawierania małżeństwa. To «temat rzeka», nawet jeśli
jest ograniczony do ochrony tejże wolności w kanonicznym porządku prawnym. Konieczne jest zresztą dodatkowe zawężenie tego
tematu do samego tylko prawa materialnego, choć pewne uwagi
dotyczące praktyki sądowej okażą się niezbędne. Bez zasadniczego uszczerbku dla całości problematyki można wyjść z założenia,
że dochodzenie stwierdzenia nieważności zawarcia małżeństwa
stanowi w gruncie rzeczy aspekt techniczno-pochodny. W centrum
uwagi należy natomiast postawić pytanie czy i na ile kanoniczny porządek prawny przewiduje ochronę wolności w zawieraniu małżeństwa. Ramy czasowe tej konferencji pozwalają jedynie na pobieżne
nakreślenie zasygnalizowanej problematyki.
1. Zasada wolności nupturientów
Kanon 219 deklaruje ogólną zasadę wolności od przymusu w wyborze stanu życia: «wszyscy wierni mają prawo być wolni od jakiegokolwiek przymusu w wyborze stanu życia». Ta enuncjacja ma swoje
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«źródło w naturalnym prawie osoby ludzkiej»1, prawie do samostanowienia. Jest ono związane z samą istotą osoby ludzkiej jako bytu
indywidualnego, podmiotowego, zdolnego do wchodzenia w relacje
parytetyczne z innymi osobami ludzkimi.
Te naturalne, niejako, korzenie zasady wolności od przymusu
w wyborze stanu życia, kierują uwagę w pierwszym rzędzie na filozoficzne, a dokładniej antropologiczne, rozumienie wolności. Na tej
płaszczyźnie rozróżnia się przede wszystkim między wolnością jako
brakiem przymusu wywieranego ze strony innych, ogólniej brakiem
uwarunkowań zewnętrznych, a zdolnością do autodeterminacji.
W pierwszym przypadku mamy do czynienia z wolnością «od»,
w drugim zaś z wolnością «do».2 Zasada wolności od przymusu
w wyborze stanu życia zapisuje się więc w dziedzinie szeroko pojętej wolności «od», ale sama w sobie nie jest jeszcze wystarczająca,
będąc wolnością «negatywną», mimo iż ogromnej wartości, pozytywnej oczywiście. Jednostka jest antropologicznie w pełni wolna
jedynie wtedy, gdy jest również zdolna do korzystania z wolności
«do», mianowicie gdy jest zdolna do autoderminacji, do podejmowania decyzji angażujących istotne wymiary jej życia, a często i innych osób, gdy jest zdolna do autodeterminacji ze względu na określone wartości.
Gdy idzie o aspekt autodeterminacji za względu na określone
wartości, wszyscy są zgodni co do tego, że «wartość jest wartościowa», że jest godna realizacji, ale nie wszyscy są zgodni, co do identyfikacji poszczególnych wartości. Tu jawi się potrzeba odwołania
do wolności w sensie teologicznym, mianowicie do wolności człowieka w odniesieniu do Boga. Wolność zakłada możliwość wyboru
między dobrem a złem (KKK, art. 1732), ale jest też w człowieku
«siłą wzrastania i dojrzewania w prawdzie i dobru», osiągając «swoją doskonałość, gdy jest ukierunkowana na Boga, który jest naszym
szczęściem» (KKK, art. 1731). Nie chodzi więc o jakąkolwiek wartość, być może jedną z wielu, ale o Kogoś, kto się jawi jako najwyższe dobro, o dobro osobowe, o Boga miłującego. Nie jest to miłość
statyczna, oświecająca tylko, ale miłość pociągająca, stanowiąca
imperatyw dla ludzkiego działania. W tym świetle nie każda filo1
J. K r u k o w s k i, komentarz do kan. 219, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, J. Krukowski (red.), Poznań 2005, s. 36.
2
Por. G. B a s t i, Filosofia dell’uomo, Bologna 1995, s. 265-267.
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zoficznie pojęta autodeterminacja jest wyrazem wolności; jest nim
tylko ta autodeterminacja, która realizuje wartości ukierunkowane ku wartości najwyższej, ku Bogu samemu. Odpowiedź pozytywna na dar i powołanie Boże stanowi autodeterminację autentycznie wolną i wyzwalającą, bo poszerzającą zakres wewnętrznej
wolności.
W kontekście naszego tematu należy podkreślić, że teologiczne
rozumienie wolności nakazuje nam wyjść poza rozumienie indywidualistyczne małżeństwa i osadzić je w kontekście relacji do Boga,
uzdalniającego do ofiarnej miłości i powołującego do małżeństwa.
Małżeństwo jest więc nie tylko godziwe – co musiał rewindykować św. Augustyn w dyskusji z manichejczykami, formułując słynne
«bona»: bonum fidei, sacramenti et prolis – ale dla większości ludzi
jest również zadaniem ze strony Stwórcy, wzywającym do tej właśnie autodeterminacji. Małżeństwo, jako takie, jest więc niewątpliwie dobrem. Na płaszczyźnie prawa odpowiada mu uprawnienie
podstawowe, formułowane jako ius connubii, któremu daje wyraz
kan. 1058: «małżeństwo mogą zawrzeć wszyscy, którym prawo tego
nie zabrania».
Ochrona prawna małżeństwa, w pierwszym rzędzie zasada wolności nupturientów w wyborze stanu życia małżeńskiego, ma więc
korzenie głęboko teologiczne. Nic więc dziwnego, że małżeństwo
było przedmiotem uwagi wielu interwencji Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. I to nie tylko małżeństwo sakramentalne, które
jest przedmiotem specyficznym nauczania kościelnego, ale małżeństwo jako takie. W tym kontekście godne uwagi jest to, że tak
Magisterium Kościoła jak i zwyczajne nauczanie pasterzy Kościoła
jest ukierunkowane na ukazywanie głębokiego wymiaru małżeństwa, jego celu i potencjalności. Gdy idzie o wolność nupturientów, Magisterium ma na uwadze przede wszystkim wychowywanie
do wolności, tak by nupturienci byli zdolni do odpowiedzialnej autodeterminacji w zawieraniu małżeństwa i następnie byli w stanie,
korzystając również z pomocy naturalnych i środków łaski, postępować na drodze miłości ofiarnej w małżeństwie i w rodzinie.
Ten zasadniczy zamysł Magisterium Kościoła w dziedzinie nauczania o małżeństwie i idąca za tym praca duszpasterska, zwłaszcza
na polu katechizacji i bezpośredniego przygotowania do małżeństwa, przyczyniają się pośrednio do ochrony wolności nupturientów.
W kanonicznym porządku prawnym interesuje nas jednak aspekt
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bardziej specyficzny: czy i na ile Ustawodawca chroni wolność nupturientów przy pomocy środków mających skutek prawa?
Wracając do kan. 219, fundamentalnego w tej materii, należy zauważyć, że Ustawodawca nie proklamuje tam wprost prawa do wolnego wyboru stanu życia, a jedynie prawo do wolności od jakiegokolwiek przymusu w wyborze stanu życia. Powszechnie przyjmuje
się szeroką interpretację wolności od przymusu, rozumiejąc pod
słowami quaevis coactio (kan. 219) jakikolwiek przymus: fizyczny, psychologiczny, moralny, w tym również przymus wewnętrzny
(coactio ab intrinseco)3. Komentatorzy koncentrują swoją uwagę
na różnych formach przymusu pozytywnego, rozumianego jako
określonego rodzaju presja, wywarta celem spowodowania podjęcia decyzji, ze strony osoby przymuszonej, co do zawarcia małżeństwa w ogóle lub z określoną osobą. Nie można jednak pomijać
przymusu negatywnego, mającego postać tak czy inaczej postawionego zakazu zawarcia małżeństwa, czy to w ogólności, czy z kimś
należącym do określonej kategorii osób, czy wreszcie z konkretną
osobą. Wydaje się, że i ta forma naruszenia wolności wchodzi w zakres postanowienia kan. 219, mimo iż nie pociąga za sobą dalszych
konsekwencji prawnych. Co więcej, jeśli osoba, znajdująca się pod
presją przymusu negatywnego, mimo wszystko zawrze małżeństwo,
będące przedmiotem kontestacji, to tym samym ta osoba zdaje się
wykazywać posiadanie nieprzeciętnej zdolności do autodeterminacji. Nie można więc przypuszczać, by owo faktyczne naruszenie
wolności zewnętrznej mogło powodować konsekwencje tak negatywne, by wymagały interwencji ze strony Ustawodawcy.
Wracając więc do proklamacji prawa do wolności4 od jakiegokolwiek przymusu w wyborze stanu życia (kan. 219), ów przymus
nie może być rozumiany inaczej w kontekście prawa (prawa wolności od przymusu) jak tylko przymus zewnętrzny. Co więcej, niemalże wbrew dzisiejszej tendencji do szerokiej interpretacji kan.
219, zdaje się, że przedmiotem dyspozycji tego kanonu mogą
być tylko te formy przymusu zewnętrznego, które spowodowane
są przez osoby ludzkie, niezależnie od tego czy w sposób zamie3
Por. A. S t a n k i e w i c z, Il metus ab intrinseco e l’immunità dalla coazione nella
scelta dello status personale (can. 219), w: AA.VV., La «vis vel metus» nel consenso matrimoniale canonico (can. 1103), Studi giuridici – 71, Città del Vaticano 2006, s. 272.
4
Por. również H. F r a n c e s c h i, Il diritto alla libera scelta del proprio coniuge quale
diritto fondamentale della persona, w: „Ius Ecclesiae” 8 (1996), s. 154-170.
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rzony czy nie. Trudno bowiem, by nupturient mógł dysponować
uprawnieniem w odniesieniu do czynników zewnętrznych naturalnych lub nieosobowych. To zmusza do refleksji nad koniecznością
wyraźnego odróżnienia przedmiotu dyspozycji prawnej kan. 219
(prawo do wolności od przymusu zewnętrznego, tak pozytywnego
jak i negatywnego) od racji tegoż kanonu (zasada wolności w wyborze stanu życia).
To ostatnie rozróżnienie jest bardzo istotne gdy idzie o środki
prawne, które należy podjąć w ramach niniejszego tematu. Okazuje się bowiem, że gdy idzie o środki przewidziane w kanonicznym
porządku prawnym przeciw naruszeniu kan. 219 w relacji do zawarcia małżeństwa, to przysługuje jedynie ochrona prawna w granicach przewidzianych w kann. 125 § 1 i 1103. Jeśli natomiast zostanie postawione pytanie o ochronę prawną wolności nupturientów
w zawieraniu małżeństwa, to dochodzi również ochrona wolności
wewnętrznej i ochrona pośrednia w ramach obowiązywalności
kan. 1098, na ile racją ostatniego kanonu jest ochrona wolności
kontrahentów.
2. Przymus i bojaźń
Najbardziej ewidentną formą naruszenia wolności nupturienta
jest wywieranie zewnętrznego przymusu.
Jeśli przymus zostaje wywarty z użyciem siły, której nie sposób
się w żaden sposób oprzeć (określanej nieraz w doktrynie jako vis
physica), zgoda jest oczywiście nieważna: potwierdza to kan. 125, §
1; co więcej, tak wyrażona zgoda uchodzi za nie dokonaną. Należy
jednak mieć na uwadze, że Ustawodawca deklaruje brak zaistnienia
takiego aktu prawnego w sytuacji, gdy siła zewnętrzna była przyczyną
sprawczą samego tylko zewnętrznego wyrażenia zgody małżeńskiej,
a więc gdy istnieje bezpośredni związek przyczynowości sprawczej
między wywartą siłą a manifestacją zgody. W takiej sytuacji, nie ma
wątpliwości co do braku zaistnienia zgody, ze względu na brak woli
kontrahenta. W praktyce, tak skrajne przypadki są jednak niezwykle
rzadkie.
Łatwiej może się natomiast zdarzyć, że przymus wywiera skutek
za pośrednictwem bojaźni wywołanej u jednego z kontrahentów.
W ten sposób wola osoby przymuszonej nie zostaje wykluczona,
jest natomiast mniej lub bardziej ograniczona przez nacisk zewnętrzny i po części zdeterminowana do zawarcia małżeństwa z powodu
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wywołanej bojaźni. Mówiąc dalej o przymusie, ograniczę się do takiego właśnie rozumienia, określanego najczęściej jako vis et metus,
co sygnalizuje współwystąpienie obu aspektów: określonego przymusu i wywołanej przezeń bojaźni w osobie przymuszonej. Inne określenie, często używane w przeszłości, to vis conditionalis: w ten sposób
był uwypuklany aspekt przymusu skutkującego dokonaniem określonego aktu prawnego, do którego inaczej by nie doszło.
Pod wpływem prawa rzymskiego początkowo była przyjmowana
w Kościele zasada nieważności aktów prawnych dokonanych pod
wpływem przymusu. Prawo dekretałów wyraźnie to potwierdza5.
Późniejsza jednak refleksja filozoficzno-teologiczna doprowadziła
do sformułowania zasady przeciwnej, mianowicie zasady ważności
aktów prawnych dokonanych pod wpływem przymusu wywołującego
bojaźń; oparto się o przesłankę, że sama bojaźń nie wyklucza istnienia woli a powoduje jedynie involuntarium secundum quid. W tym
kontekście powtarzano często adagium: coacta voluntas sed semper
voluntas! Po linii tego zrewidowanego domniemania6 jawi się pierwsza część dzisiejszego kan. 125, § 2. Gdy idzie natomiast o tego rodzaju przymus wywarty na nupturientów, w całej tradycji kanonistycznej
przyjmowano nieważność zgody, o ile został wywarty przymus kwalifikowany. Zasadniczym kryterium praktycznym oceny przymusu był
«vir constans», tzn. kryterium zewnętrzne, według którego przymus
wywołałby bojaźń nawet u «męża stałego». Według Kodeksu z 1917 r.
nieważność małżeństwa miała miejsce, jeśli zostało zawarte «ob vim
vel metum gravem ab extrinseco et iniuste incussum, a quo ut quis se
liberet, eligere cogatur matrimonium» (kan. 1087, § 1). A więc były
wymagane cztery elementy: ciężkość, charakter zewnętrzny przymusu, jego niesprawiedliwość i brak innej możliwości, poza zawarciem
małżeństwa, by uwolnić się od bojaźni.
Racja prawna tej nieważności była nieraz upatrywana w sankcji
wymierzonej przeciw niesprawiedliwości przymusu. W każdym bądź
razie, w koncepcji kan. 1087, § 1, KPK 1917 widać wyraźnie, troskę
o zrównoważone określenie parametrów, między przymusem wywartym z zewnątrz przez określoną osobę i odpowiednio wielką bojaź5
Zob. «quae metu et vi fiunt de iure debent in irritum revocari» (X. 1, 40, 2) i «quae
vi metusque causa fiunt carere debent robore firmitatis» (X. 1, 40, 4).
6
Nie stanowi to jednak absolutnej nowości; por. starorzymskie powiedzenie «etsi
coactus, tamen volui» (D. 4, 2, 21, 5).
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nią spowodowaną w ten sposób w ofierze przymusu. Na płaszczyźnie
doktryny prawa kanonicznego zwłaszcza tzw. świecka szkoła włoska
poświęciła sporo uwagi różnym szczegółowym kwestiom w tej materii, opowiadając się na ogół za stosunkowo wąską interpretacją normy kodeksowej. Inną natomiast drogą poszło orzecznictwo rotalne,
które stosunkowo szybko skonsolidowało swoje szyki i skupiło uwagę
przede wszystkim na bojaźni jako skutku przymusu (uwzględniając
głównie kryterium subiektywne oceny ciężkości), odrzucając wymóg
niesprawiedliwości przymusu i stając na stanowisku, że dla nieważności małżeństwa nie jest konieczny przymus wywarty intencjonalnie.7
Sam zresztą wymóg przymusu wywartego «ab extrinseco» był interpretowany stosunkowo szeroko. Taka postawa orzecznictwa stała się
główną przyczyną dla której, jeszcze przed Soborem Watykańskim II,
rację kan. 1087 KPK 1917 zaczęto upatrywać w ochronie wolności
nupturientów przed przymusem zewnętrznym. Późniejsze tendencje
rozumienia konsensu małżeńskiego na bazie przesłanek antropologicznych doskonale harmonizowały z tą wypracowaną już jurysprudencją rotalną. Nic więc dziwnego, że tej właśnie interpretacji odpowiada zrewidowany w obecnym Kodeksie zapis kan. 1103: «nieważne
jest małżeństwo zawarte pod przymusem i pod wpływem ciężkiej
bojaźni z zewnątrz, choćby nieumyślnie wywołanej, od której, ażeby
się uwolnić, zmuszony jest ktoś wybrać małżeństwo»8. Ustawodawca
nie odstąpił więc w kan. 1103 od wymogu przymusu zewnętrznego,
jako przyczyny bojaźni, uwypuklił jednak sytuację ofiary przymusu,
uzależniając sankcję nieważności jedynie od efektu przymusu, mianowicie od ciężkości bojaźni i braku innej możliwości uniknięcia zła
grożącego w razie nie podporządkowania się osobie wywierającej
przymus.
Racja kan. 1103 wydaje się być ewidentna: jest nią ochrona wolności nupturientów przed przymusem zewnętrznym. Godne jest natomiast uwagi zestawienie tej normy z zapisem kan. 219. Okazuje
7
Por. L. G h i s o n i, La vis vel metus, w: AA.VV., La giurisprudenza della Rota
Romana sul consenso matrimoniale (1908-2008), Studi giuridici – 83, Città del Vaticano
2009, s. 259-279.
8
Wyrażenie «ob vim vel metum» trudno jednoznacznie przetłumaczyć na język polski. Wydaje się jednak, że właściwsze jest użycie spójnika «i» aniżeli «lub»; pierwszy
jest uzasadniony treściowo, historycznie i nie sprzeciwia mu się znaczenie tekstowe;
drugi natomiast, tzn. «lub», oddaje tylko jedno z możliwych znaczeń językowych, mimo
że pierwszorzędne, to jednak łatwo mogące wprowadzać w błąd, niemal sugerujące,
jakoby te dwa elementy (przymus, bojaźń) były alternatywne.
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się, że o ile w kan. 219, który stanowi bezpośrednią ochronę m.in.
nupturientów, jest mowa o prawie do wolności od jakiegokolwiek
przymusu, o tyle pośrednia ochrona prawna w formie sankcji nieważności zgody małżeńskiej, przewidziana w kan. 1103, jest znacznie
węższa, bo wchodząca w grę jedynie w przypadku bojaźni ciężkiej
i od której nie można się inaczej uwolnić jak przez zawarcie niechcianego małżeństwa.
Najciekawsza jest jednak kwestia źródła normy unieważniającej,
o której traktuje kan. 1103. Można postawić sobie pytanie, czy pochodzi ona z prawa naturalnego czy z prawa pozytywnego ludzkiego?
Jak wiadomo, za każdą z tych opcji można przytoczyć określone argumenty. W przeszłości za prawem naturalnym, jako uzasadniającym
nieważność małżeństwa zawartego pod przymusem, opowiedziało się
wielu kanonistów i przemawia za tym praktyka nie udzielania sanatio
in radice w przypadku przymusu9. Za obowiązywalnością tej sankcji
na mocy samego tylko prawa pozytywnego stanęli inni sławni kanoniści, jak np. Gasparri, który uzasadniał to tym, że jak pod przymusem
można ważnie zawrzeć inne akty prawne, tak samo można by ważnie zawrzeć małżeństwo, gdyby nie interwencja Kościoła dla ochrony
osoby zmuszonej do małżeństwa10. Nie bez znaczenia jest też argument, że trudno przypuszczać, by szczegółowe ustalenia kodeksowe
przymusu unieważniającego wynikały z prawa naturalnego; raczej
wskazywałyby one na charakter prawa ludzkiego stanowionego. Tej
trudności nie rozstrzyga rozwiązanie pośrednie, w myśl którego nieważność małżeństwa zawartego pod wpływem przymusu jest zakorzeniona w prawie naturalnym, natomiast szczegółowa determinacja
tej nieważności jest wynikiem interwencji Ustawodawcy kościelnego;
w ten sposób kwestia ta zostałaby jedynie przesunięta na płaszczyznę
wątpliwości dotyczącej tego, czy interwencja najwyższego Ustawodawcy miałaby tu charakter deklaratywny czy konstytutywny.
W tym kontekście, dużego znaczenia nabrała odpowiedź Papieskiej
Komisji ds. interpretacji autentycznej Kodeksu Prawa Kanonicznego
z dnia 23 kwietnia 1987, w myśl której kan. 1103 może być stosowany
9
Zob. G. C a b e r l e t t i, I requisiti del metus invalidante il consenso coniugale, w:
Diritto matrimoniale canonico, vol. II: Il conseno, Studi giuridici – 61, P. A. Bonnet – C.
Gullo (red.), Città del Vaticano 2003, s. 588-589.
10
P. G a s p a r r i, Tractatus canonicus de matrimonio, vol. II, Typis Polyglottis Vaticanis, 19329, s. 53, n. 841.
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w odniesieniu do małżeństw akatolików11. Kanoniści niemal jednym
chórem wyciągnęli stąd wniosek, że ta odpowiedź zakłada, iż nieważność, o której w kan. 1103, pochodzi z prawa naturalnego. Brak przekonania do takiego rozumienia wyraził jednak Urbano Navarrete,
przytaczając w swoim komentarzu do powyższej deklaracji racje tak
formalne (np. brak kompetencji wspomnianej Komisji do wydawania
deklaracji autentycznych określających granice prawa naturalnego)
jak i materialne12. Jeszcze dzisiaj kard. Navarrete uważa, że twierdzenie, iż przepis kan. 1103 pokrywa się z wymiarem substancjalnym
prawa naturalnego jest ryzykowne, i stąd, według niego, wspomniana
tu deklaracja z 1987 r. nie jest łatwo interpretowalna13. Ta kwestia domaga się jednak jednoznacznej odpowiedzi, ze względu na potrzebę
pewności co do zakresu sankcji nieważności małżeństwa zawartego
pod przymusem.
Wydaje mi się, że obydwie pozycje zawierają źdźbło prawdy,
ale zarazem żadna z nich nie jest w pełni przekonywująca. Teza przemawiająca za sankcją nieważności z prawa naturalnego zdaje się
przypisywać temu prawu treści, które trudno jest racjonalnie uzasadnić jako regulowane prawem naturalnym, nie mówiąc o trudności
w ustaleniu granic obowiązywalności prawa naturalnego, a przy tym
brak jednoznacznej wypowiedzi Magisterium kościelnego w tej materii14. Odmawianie sanowania in radice małżeństw zawartych pod
przymusem może być po prostu wyrazem wątpliwości co do możliwości takiej sanacji w danym przypadku15. Z kolei obstawanie przy argumentacji, że szczegółowe ustalenia kodeksowe w materii przymusu
w konsensie małżeńskim są bardziej wyrazem techniki legislacyjnej
niż prawa naturalnego, nie jest do końca słuszne; z jednej strony nic
nie wskazuje na to, by Ustawodawca traktował zgodę wyrażoną pod
AAS 79 (1987), s. 1132.
„Periodica” 77 (1988), s. 497-510.
13
U. N a v a r r e t e, La «vis et metus», w: AA.VV., La «vis vel metus» nel consenso
matrimoniale canonico (can. 1103), Studi giuridici – 71, Città del Vaticano 2006, s. 31
i nt. 37.
14
Znany jest, oczywiście, energiczny sprzeciw Soboru Trydenckiego wobec przymuszania do małżeństwa (sess. XXIV, Decr. De reformatione matrimonii, cap. IX), nie była
to jednak deklaracja prawa Bożego naturalnego ani tym bardziej prawa boskiego pozytywnego.
15
Pomijając fakt odmiennej dziś systematyki, w ten sposób Gasparri uzasadniał
brak dyspensowania w materii przymusu (P. G a s p a r r i, Tractatus canonicus de matrimonio, cyt., s. 54, n. 843).
11
12
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przymusem jako konsens naturalnie skuteczny i go unieważniał przez
lex irritans; z drugiej natomiast strony parametry legislacyjne mogą
być traktowane jako historycznie uwarunkowany wysiłek ustalenia
granic obowiązywalności prawa naturalnego w tej materii. Co więcej, nie tyle deklaracje, ile praktyka Roty, odbiegająca w niemałym
stopniu od tekstualnego sformułowania kan. 1087, § 1, KPK 1917,
wyraźnie rewindykowana w obecności Papieża16, nie jest wynikiem
insubordynacji Roty, ile raczej przekonania, że zadaniem sądu kościelnego jest stwierdzenie nieważności małżeństwa, jeśli jest ona
udowodniona i – milcząco – wynika z prawa naturalnego, nawet jeśli prawo pozytywne kościelne na to w pewnych wypadkach de facto
nie pozwalało.
Tak czy inaczej, rozwiązanie tej kwestii polega chyba nie na bezwarunkowym przyjęciu za słuszną jednej lub drugiej klasycznej odpowiedzi, lecz na odwołaniu się do kategorii nieważności ex natura
rei. Krótko mówiąc, ową «res» stanowi konsens małżeński. Do jego
ważności nie wystarcza jednak wyrażenie jakiejkolwiek woli, lecz potrzebna jest wola, która osiągnęła minimalnie konieczny stopień autodeterminacji. W analogii do zasady, że nie wystarcza jakiekolwiek
używanie rozumu, ale jest potrzebne rozeznanie krytyczne proporcjonalne do małżeństwa (discretio iudicii matrimonio proportionata),
tak również i w tej materii nie wystarcza jakakolwiek wola, lecz wola
proporcjonalnie konieczna, pamiętając przy tym, że przedmiotem
zgody jest nie co innego, jak daleko idąca wspólnota życia (consortium totius vitae, communitas vitae et amoris coniugalis). Istnieje ścisły
związek między wolą wyrażoną w konsensie a wolnością zewnętrzną,
jako że wolność od przymusu jest warunkiem koniecznym, choć samym w sobie niewystarczającym, by dana osoba mogła podjąć decyzję zawarcia małżeństwa i faktycznie je zawarła. Wolność od przymusu jest przesłanką konieczną do autodeterminacji do małżeństwa,
i to do małżeństwa z określoną osobą, jako że bezdyskusyjnie przyj16
W czasie audiencji udzielonej Rocie 16 października 1922 r. z okazji inauguracji
roku sądowego, ówczesny dziekan Giovanni Prior, podjął wprost, w swoim przemówieniu skierowanym do Papieża, najważniejsze punkty krytyki podniesionej przeciwko Rocie. Wśród nich znalazł się również zarzut stwierdzania, ze zwiększoną łatwością, nieważności małżeństwa z tytułu vis et metus. Odpowiadając nań, dziekan Prior stwierdził,
że nie chodzi tu o nic innego, jak tylko o kontynuację tradycyjnej postawy Kościoła,
broniącej wolności, która winna być zagwarantowana tym, którzy mają zawrzeć małżeństwo nierozerwalne, i to właśnie dlatego, że nierozerwalne (AAS 14 [1922], s. 562).
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muje się, iż małżeństwo jest zawierane nie inaczej jak intuitu personae, z racji tej a nie innej osoby.
Z takim rozumieniem koniecznej wolności substancjalnej od przymusu zewnętrznego, harmonizuje również orzecznictwo rotalne, które w analizie poszczególnych spraw stara się ustalić, czy ktoś zawarł
małżeństwo ex metu albo tylko cum metu. W ostatnim przypadku,
jeśli wprawdzie miało miejsce ograniczenie wolności przez przymus
zewnętrzny, ale stanowiło to tylko faktor towarzyszący zasadniczo
autonomicznie podjętej decyzji o zawarciu małżeństwa, nieważność nie jest stwierdzana i określa się taki przymus i bojaźń jako
lekkie. Inaczej jest, jeśli decyzja o zawarciu małżeństwa została podjęta na skutek przymusu; mówi się wtedy – choć niezbyt precyzyjnie – o przymusie jako przyczynie sprawczej zawarcia małżeństwa.
Brak wtedy koniecznej, ze względu na przedmiot zgody małżeńskiej,
autodeterminacji. W takiej sytuacji zawarcia małżeństwa ex metu lub
ob metum (por. kan. 1103) uznaje się bojaźń jako ciężką, i stwierdza się nieważność małżeństwa o ile zachodziła faktycznie sytuacja
konieczności zawarcia małżeństwa ze względu na grożące znaczne
zło i brak było innej możliwości uniknięcia tego zła. Według tego
sposobu rozumienia skutków prawnych przymusu, z natury konsensu małżeńskiego wynika jego nieważność, jeśli przymus zewnętrzny
uniemożliwia wystarczającą autodeterminację do zawarcia małżeństwa. Na ile to zachodzi w danym przypadku, na tyle można stwierdzić nieważność małżeństwa zawartego pod przymusem poza Kościołem katolickim. Pozostaje oczywiście subtelna kwestia, czy kan.
1103 nie przewiduje szerszego marginesu ochrony prawnej przed
przymusem zewnętrznym aniżeli sama tylko natura rei. Osobiście wydaje mi się, że nic nie wskazuje na taką wolę ze strony Ustawodawcy.
Jeśli w poszczególnych przypadkach sędziowie kościelni dokonali interpretacji poszerzającej kan. 1103, należy to traktować raczej jako
nadużycie prawa.
Tak więc, niezależnie od trudności interpretacyjnych i kwestii otwartych, można bez wątpienia przyjąć, że «kan. 1103 stanowi wyjątkowo wymowny przejaw chęci zagwarantowania przez prawodawcę
nupturientom wolności kwalifikowanej»17.

17

W. G ó r a l s k i, Kanoniczna zgoda małżeńska, Gdańsk 1991, s. 213.
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3. Brak wolności wewnętrznej
Ochrona wolności nupturientów w kanonicznym porządku prawnym nie ogranicza się bynajmniej do samej tylko dziedziny przymusu
zewnętrznego. Komplementarnym, niejako, aspektem jest ochrona
wolności wewnętrznej nupturientów. Chodzi o te przypadki, w których występuje brak wystarczającej wolności w zawarciu małżeństwa,
spowodowany zasadniczo przez czynniki patologiczne, dotyczące
samego kontrahenta. Nie wyklucza się tu jednak możliwości współudziału pewnego nacisku psychicznego spowodowanego przez osoby trzecie (nie stanowiącego przymusu kwalifikowanego w myśl kan.
1103) lub przymusu sytuacyjnego (np. z racji niechcianej ciąży przedmałżeńskiej). W sytuacji zasadniczej normalności psychicznej i przy
minimalnej dojrzałości emocjonalnej nie zakłada się, by jakiekolwiek
elementy nacisku osobowego lub sytuacyjnego były w stanie naruszyć
w sposób istotny sferę wolności wewnętrznej: w takich wypadkach
decyzja o zawarciu małżeństwa stanowi raczej autodeterminację
dokonaną na skutek rozeznania krytycznego swojej sytuacji. To domniemanie może zostać jednak uchylone w przypadku niektórych zaburzeń psychicznych (typowym przykładem może być osobowość zależna), lub poważnej niedojrzałości emocjonalnej, jeśli sfera wolności
osobistej w odniesieniu do jawiącego się na horyzoncie wewnętrznym
małżeństwa jest istotowo zawężona. W takiej sytuacji brak wystarczającej wolności wewnętrznej może skutkować na różnych płaszczyznach intrapsychicznych, zwłaszcza ograniczeniem zdolności oceny
krytycznej lub zdeterminowaniem woli ad unum, tzn. do zawarcia
małżeństwa, bez efektywnej możliwości dokonania wyboru (między
zawarciem a nie zawarciem konkretnego małżeństwa). Osobnym
czynnikiem, który dodatkowo może wpływać tak na funkcje intelektualne jak zwłaszcza wolitywne podmiotu, jest sfera uczuć, jeśli dana
osoba nie jest w stanie wystarczająco im się oprzeć18. W literaturze
kanonistycznej podnoszono również swego czasu kwestię możliwości istotnego wpływu podświadomości, ograniczającej faktycznie
wolność wewnętrzną, ale zdaje się, że dialog na płaszczyźnie inter-

18
Obszernie, w nurcie promującym ochronę wolności wewnętrznej, omawia te
aspekty: E. T u r n a t u r i, Libertà e consenso matrimoniale, w: Matrimonium et ius.
Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante, J. E. Villa Avila – C. Gnazi
(red.), Studi giuridici – 69, Città del Vaticano 2006, s. 121-143.
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dyscyplinarnej z psychologią i psychiatrią19 doprowadził do poważnego zrewidowania tej kwestii w kierunku zasady uznawania istotnego zakresu wolności wewnętrznej, mimo istnienia takich czy innych
uwarunkowań.
Brak wystarczającej wolności wewnętrznej nie powoduje jednak
bezpośrednio nieważności zgody małżeńskiej; ma to miejsce jedynie
wtedy, gdy ograniczenie wolności wewnętrznej skutkuje poważnym
brakiem rozeznania oceniającego co do istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095, n. 2), albo wręcz pozbawia stronę wystarczającego używania rozumu, co można założyć teoretycznie, ale trudno
przypuszczać, by tego rodzaju sytuacja mogła faktycznie zaistnieć20.
W praktyce mówi się więc jedynie o możliwości niezdolności, o której
traktuje kan. 1095, n. 2.
Te aspekty wolności wewnętrznej były od dawna brane pod uwagę
w orzecznictwie rotalnym21 mimo braku jakiejkolwiek wyraźnej dyspozycji prawnej: w czasie obowiązywalności KPK 1917 wychodzono
z ogólnej zasady kan. 1081 § 1, w myśl której «matrimonium facit
partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus».22 Nie przyjmowano jednak braku wolności wewnętrznej jako
autonomicznego tytułu nieważności. Z chwilą gdy na płaszczyźnie
niektórych trybunałów lokalnych zaczęto zawiązywać nieraz spór
19
Por. np. G. Z u a n a z z i, La capacità intellettiva e volitiva in rapporto al matrimonio canonico: aspetti psicologici e psichiatrici, w: AA.VV., L’incapacità di intendere e
di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn. 1-2), Studi giuridici – 52, Città
del Vaticano 2000, s. 304-307.
20
Brano również pod uwagę możliwość niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, zostało to jednak de facto zaniechane. Teoretyczne rozważania
nie prowadzą tu do wartościowych wniosków. Gdyby w szczególnym przypadku określona anomalia prowadziła do niezdolności podjęcia jakiegoś istotnego obowiązku małżeńskiego z racji ograniczonej wolności wewnętrznej, rzecz sprowadzałaby się raczej
do kwestii faktycznej.
21
Wyrok coram Anné z 26 stycznia 1971 stwierdza, że «Iurisprudentia N. S. T.
saepissime iam denotavit ad validum consensum requiri libertatem internam» (RRDec., vol. LXIII, s. 67, n. 2). Por. też wyroki coram Lefebvre z 29 lipca 1972, RRDec.,
vol. LXIV, s. 514, n. 6; coram Stankiewicz z dnia 31 maja 1979, RRDec., vol. LXXI,
s. 311-314, nn. 7-8; coram Serrano z dnia 29 października 1987, RRDec., s. 573-589.
22
Swoistym echem ówczesnego orzecznictwa rotalnego są dzisiejsze pozycje doktrynalne, które usiłują argumentować za autonomicznym tytułem braku wolności wewnętrznej, nawiązując wprost do kan. 1057 (por. np. J. J. G a r c í a F a í l d e, La
libertà psicologica e il matrimonio, w: AA.VV., L’incapacità di intendere e di volere nel
diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn. 1-2), Studi giuridici – 52, Città del Vaticano 2000, s. 44-45).
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wprost ob defectum libertatis internae, powstał problem. Gdy niektóre
z tych spraw wpłynęły do Roty, ten sposób postępowania nie spotkał się z aprobatą. Czasem Ponensi sprzeciwiali się wyraźnie tytułowi
«braku wolności wewnętrznej»23 lub sprowadzali go do tytułu braku
rozeznania krytycznego24 lub wreszcie zawiązywali spór «ob defectum
internae libertatis seu defectum discretionis iudicii»25. Do dziś dominujący trend w orzecznictwie rotalnym przemawia przeciw autonomii
tytułu nieważności «ob defectum libertatis internae»26.
Nie ulega wątpliwości, że istotne ograniczenie wolności wewnętrznej przy zawieraniu małżeństwa może być przyczyną nieważności
zgody małżeńskiej, zwłaszcza jeśli zostanie uniemożliwiona zdolność
do autodeterminacji w zawarciu małżeństwa. Konieczne jest tu jednak wyraźne odróżnienie aspektów substancjalnych (dotyczących
figur nieważności zgody małżeńskiej), aspektów systematyki doktrynalnej (takiego czy innego zaszeregowania określonych defektów lub
wad zgody) i praktyki sądowej (w tym, co dotyczy tytułów nieważności). Sporo jest jeszcze do zrobienia dla uzyskania wystarczającej jasności w tej dziedzinie. Nie ulega jednak wątpliwości, że tak na płaszczyźnie doktrynalnej jak i w orzecznictwie kościelnym poświęca się
sporo uwagi problematyce wolności wewnętrznej w kontekście zgody
małżeńskiej, mimo pewnej fluktuacji tak pojęciowej jak i, zda się,
aplikacyjnej, co zresztą nie powinno dziwić, jako że problematyka ta,
z natury swojej interdyscyplinarna, pojawiła się stosunkowo niedawno, a w konkretnych sprawach, nawet przy jasnych zasadach teoretycznych, trudno nieraz właściwie ocenić skutki ograniczonej wolności wewnętrznej dla ważności zgody małżeńskiej.
Por. coram Bruno, wyrok z dnia 22 lipca 1988, RRDec., vol. LXXX, s. 483, n. 7.
Zob. np. coram Turnaturi, wyrok z dnia 16 listopada 2000, S. Ioannis Portoricen.,
A. 111/00, nn. 4-6.
Kontrowersje istniały również na płaszczyźnie lokalnej, jak to wynika z dekretu
coram Boccafola z dnia 9 czerwca 2005: trybunał pierwszej instancji zawiązał spór «ob
defectum libertatis internae», zaś trybunał lokalny apelacyjny «ob defectum discretionis iudicii» (Limana, B. 58/05, n. 3).
25
Np. coram Funghini, wyrok z dnia 21 października 1987, RRDec., vol. LXXIX,
s. 555, n. 1.
26
W ostatnich latach również w samej Rocie przyjęto, tamquam in prima instantia,
tytuł braku wolności wewnętrznej (por. coram Monier, dekr. z dnia 4 czerwca 2001,
Bononien., B. 75/01; wyrok afirmatywny, wydany w tej sprawie, został ratyfikowany dekretem coram Defilippi z dnia 2 czerwca 2005, B. 54/05). Nie ulega jednak wątpliwości,
że jak na razie tego typu decyzje stanowią orzecznictwo mniejszościowe.
23
24
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4. Podstępne wprowadzenie w błąd
Bezpośrednie naruszenie wolności wewnętrznej, czy to wywołanej przez przymus zewnętrzny czy też przez inne faktory powodujące brak wolności wewnętrznej, stanowi najbardziej ewidentną postać naruszenia wolności nupturientów w zawieraniu małżeństwa.
Dla pełni obrazu należy jednak podjąć również pośrednie naruszenie wolności w postaci podstępnego wprowadzenia w błąd, a dokładniej rzecz biorąc związaną z tym ochronę wolności w kanonicznym porządku prawnym.
W pierwszym rzędzie należy zauważyć, że problematyka pośredniego zawężenia obszaru wolności jest znacznie szersza niż podstępne wprowadzenie w błąd: dotyczy bowiem tak ignorancji jak
i każdej postaci błędu. W myśl tradycyjnej zasady nil volitum quin
praecognitum, nie sposób zdecydować się na coś, czego się nie zna,
albo, mówiąc pozytywnie, osoba może dokonać autodeterminacji na tyle, na ile zna przedmiot decyzji, która ma zostać podjęta.
Całkowity brak poznania lub obraz po części fałszywy, prowadzą
pośrednio do niemożliwości realnej autodeterminacji, tzn. dają jedynie ograniczoną możliwość autodeterminacji, co stoi w ścisłym
związku z przynajmniej zawężonym zakresem wolności w dokonaniu wyboru. Porządek prawny nie zajmuje się jednak, zasadniczo, ochroną jednostki przed nią samą. W materii błędu możliwe
jest jednak zaskarżenie nieważności zgody małżeńskiej o tyle o ile
sam błąd, niezależnie od przyczyn które go wywołały, spowodował
nieważność małżeństwa. Przepisy kodeksowe mają w tej materii
charakter deklaratywny, mimo pewnej ewolucji tak w regulacji błędu prawnego (obecny kan. 1099 uzupełnia kan. 1084 KPK 1917) jak
i błędu faktycznego (por. nową regulację dokonaną w kan. 1097).
Cała ta problematyka pozostaje jednak poza zakresem przyjętego
w tytule tematu, ze względu na to, że racją dyspozycji legislacyjnych
w materii ignorancji (kan. 1096) i błędu (kann. 126, 1097 i 1099)
nie jest bezpośrednio ochrona wolności nupturienta w zawieraniu
małżeństwa, lecz raczej deklaracja norm regulujących w tej materii ważność samej zgody (z prawa naturalnego czy ex natura rei)
i zagwarantowanie pewności prawnej, niezbędnej dla ewentualnego późniejszego dochodzenia uprawnień związanych z nieważnie
zawartym małżeństwem.
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W tym momencie warto zatrzymać się jeszcze nad pewnym aspektem szczegółowym wspomnianych wyżej form błędu faktycznego.
Regulacja prawna, dokonana w kann. 126 i 1097, abstrahuje całkowicie od przyczyny błędu. Nie ma znaczenia czy błąd co do osoby lub błąd istotny co do przymiotu osoby wystąpił spontanicznie
względnie na skutek celowego działania innych osób. Zasadniczy
skutek prawny takiego błędu (nieważność zgody) jest związany z samym błędem substancjalnym a nie z jego przyczyną. W tym właśnie
kontekście na kilka lat przed rozpoczęciem Soboru Watykańskiego II pojawiła się petycja o ustanowienie ochrony prawnej w sytuacjach kwalifikowanego błędu akcydentalnego, spowodowanego
mianowicie przez podstęp ze strony innej osoby27. Błąd substancjalny, wywołany przez podstęp, nie wymagał dodatkowej ochrony
prawnej, jako że była ona przewidziana od dawna, co więcej istniała ex natura rei: tradycyjnie nie było wątpliwości co do możliwości
stwierdzenia nieważności małżeństwa jeśli nieważność wynikała
z prawa naturalnego, mimo iż dana forma nieważności nie była
zadeklarowana na płaszczyźnie legislacyjnej. Natomiast przed wejściem w życie Kodeksu z 1983 r. nie istniała ochrona prawna przez
błędem akcydentalnym co do przymiotu osoby kontrahenta, nawet
jeśli tego rodzaju błąd został wywołany przez podstęp.
Komisja ds. rewizji Kodeksu poświęciła sporo uwagi, by ochrona
prawna przed podstępnym wprowadzeniem w błąd z jednej strony
była do dyspozycji w przypadkach, które na to rzeczywiście zasługują, a z drugiej strony nie była zbyt szeroka, narażając na nieważność sporą ilość małżeństw. Owocem tych wysiłków jest dzisiejszy
kan. 1098, w myśl którego nieważne jest małżeństwo zawarte pod
wpływem podstępu, dokonanego dla uzyskania zgody małżeńskiej,
dotyczącego takiego przymiotu drugiej strony, który ze swej natury
może poważnie zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego.28
Na płaszczyźnie doktrynalnej i jurysprudencyjnej29 wysunięto
różne możliwe racje prawne kan. 1098. Obecnie przyjmuje się bez
27
Zob. H. F l a t t e n, Quomodo matrimonium contrahentes iure canonico contra
dolum tutandi sunt, Colonia 1961.
28
Por. cenną monografię W. G ó r a l s k i – G. D z i e r ż o n, Nieważność małżeństwa zawartego pod wpływem podstępu, Warszawa 2004.
29
Por. np. M.T. R o m a n o, La rilevanza invalidante del dolo sul consenso matrimoniale (can. 1098 C.I.C.): dottrina e giurisprudenza, Tesi Gregoriana – Serie Diritto
Canonico – 44, Roma 2002, s. 95-168.

Prawo Kanoniczne_52_3-4.indd 210

28-10-2009 09:05:30

[17]

OCHRONA WOLNOŚCI NUPTURIENTÓW

211

trudności, że zasadniczą racją, ustanowionej w kan. 1098, ochrony
prawnej przed podstępnym wprowadzeniem w błąd w zawieraniu
małżeństwa, jest ochrona wolności w procesie formacyjnym decyzji
zawarcia małżeństwa: podstępne wprowadzenie w błąd co do przymiotu drugiej strony, istotnego dla wspólnoty życia małżeńskiego,
ogranicza możliwość wyboru ze strony woli z powodu wypaczonego obrazu współmałżonka. A więc ma tu miejsce ograniczenie
wolności woli, mimo iż skutkujące tylko pośrednio przez funkcję
poznawczo-intelektualną.30
Gdy idzie o zakres ochrony prawnej udzielonej w kan. 1098, istotna jest odpowiedź na pytanie o pochodzenie tej sankcji prawnej
i możliwość, lub nie, aplikacji retroaktywnej kan. 1098. Na płaszczyźnie doktrynalnej brak jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast
orzecznictwo rotalne31, początkowo wyraźnie podzielone, zdaje się
podzielać coraz wyraźniej zdanie, że przedmiotem regulacji normatywnej ustanowionej w kan. 1098 są jedynie te formy akcydentalne błędu, które zostały wywołane przez kwalifikowany w tym kanonie podstęp. A więc należałoby przyjąć, że sankcja nieważności
zgody wyrażonej na skutek takiego podstępu obowiązuje jedynie
na mocy woli Ustawodawcy, mimo iż jest postulowana przez różnorakie racje, sięgające korzeniami do prawa naturalnego32. Same
te racje nie powodują jednak nieważności, dlatego mowa tu o błędzie akcydentalnym. Teoretycznie nie można wprawdzie wykluczyć,
że w szczególnym przypadku podstępne wprowadzenie w błąd mogłoby skutkować błędem substancjalnym (najbardziej wyraźnym
przypadkiem byłby błąd co do osoby), wówczas jednak sam błąd
substancjalny byłby przyczyną nieważności i na płaszczyźnie procesowej należałoby zawiązać spór z tego tytułu, a nie z tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd (kan. 1098).33 Przyjęcie takiego ro30
Inne ważniejsze racje, które były wysuwane, to: słuszność kanoniczna, zaradzenie
niesprawiedliwości, sankcja karna wobec sprawcy podstępu i ochrona sakramentalnej
godności małżeństwa.
31
Zob. M.T. R o m a n o, Il dolo (can. 1098), w: AA.VV., La giurisprudenza della
Rota Romana sul consenso matrimoniale (1908-2008), Studi giuridici – 83, Città del
Vaticano 2009, s. 85-104.
32
Por. L. G h i s o n i, La questione della retroattività o meno del can. 1098 secondo
la giurisprudenza rotale, w: „Quaderni dello Studio Rotale” 15 (2005), s. 123-150.
33
Zamieszanie w tej materii zostało wywołane głównie przez mało precyzyjne odpowiedzi udzielone dnia 8 lutego 1986 i 12 grudnia 1986 przez kard. Rosalio J. Castillo
Lara, Przewodniczącego Pap. Komisji ds. interpretacji autentycznej Kodeksu Prawa
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zumowania pociąga za sobą konkluzję, że kan. 1098 nie ma mocy
retroaktywnej i ponadto nie znajduje zastosowania do małżeństw
zawartych poza porządkiem prawnym Kościoła katolickiego. Ostatni aspekt jest ogromnie istotny w przypadku rozpatrywania przez
trybunały Kościoła katolickiego spraw o nieważność małżeństw
akatolików34.
Zakończenie
Ten pobieżny zarys ochrony wolności nupturientów w kanonicznym porządku prawnym, ograniczony z konieczności do niektórych
kwestii, ukazuje siłą rzeczy jej wieloaspektowy charakter. Oczywista jest wartość małżeństwa i jego głęboko teologiczno-ludzkie konotacje. Stąd jawi się konieczność proporcjonalnej wolności w podjęciu tak istotnego kroku. Wolność nupturientów jest postulowana
nie tylko przez godność osoby ludzkiej kontrahentów, ale jawi się
jako niezbędna przesłanka dla ich autodeterminacji w zawarciu
małżeństwa. Dodatkową racją zainteresowania Kościoła w ochronie
tej podstawowej wartości jest wymiar sakramentalny małżeństwa.
Oprócz fundamentalnego uznania w kanonicznym porządku
prawnym prawa do zawarcia związku małżeńskiego i wolności od jakiegokolwiek przymusu w wyborze tego stanu życia, przewidziana
jest również ochrona pośrednia, pozwalająca na stwierdzenie nieważności zgody w przypadku ciężkiego przymusu, o ile skutkuje poważną bojaźnią, od której kontrahent nie może się uwolnić inaczej
jak przez zawarcie małżeństwa (kan. 1103). Podobny skutek pociąga za sobą poważny brak wolności wewnętrznej, jeśli uniezdalnia
osobę do zawarcia małżeństwa (kan. 1095). Ponadto Ustawodawca udziela ochrony prawnej przed podstępnym wprowadzeniem
w błąd, zawężającym pośrednio wolność wyboru (kan. 1098). Pewną
trudność stanowi ustalenie dokładnych granic tej ochrony prawnej,
która ma na uwadze jedynie istotny wymiar wolności, co powoduje

Kanonicznego (pełny tekst tak interpelacji jak i wzmiankowanych tu odpowiedzi podaje C. G. F ü r s t, La natura del dolo nel diritto matrimoniale canonico e il problema
della retroattività del can. 1098, w: Diritto matrimoniale canonico, vol. II: Il consenso,
Studi giuridici – 61, P. A. Bonnet – C. Gullo [red.], vol. II, Città del Vaticano 2003,
s. 204-207). W sensie krytycznym por. coram Erlebach, wyrok z dnia 31 stycznia 2002,
w: „Ius Ecclesiae” 19 (2007), s. 110-111.
34
Por. Instr. Dignitas connubii, art. 3, § 2.
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że akcydentalne naruszenie wolności nupturientów, mimo iż zawsze naganne, nie powoduje nieważności ich zgody małżeńskiej.
Protezione della libertà dei nubendi nell’ordinamento canonico.
Abbozzo della problematica
In primo luogo viene preso in considerazione il principio della libertà dei
nubendi. L’Autore prende lo spunto dal can. 219, ma prima di affrontare gli aspetti
propriamente giuridici, si sofferma su alcuni elementi dell’accezione antropologica
e teologica della libertà nel contesto del consenso matrimoniale. L’ultimo aspetto
permette di superare una visione meramente soggettivistica, per quanto riguarda
i nubendi, e, d’altro canto, offre una chiave di lettura dello sforzo effettuato lungo
i secoli da parte del Magistero della Chiesa nella difesa e nella regolamentazione
dello ius connubii. Ne segue la pastorale ordinaria volta all’educazione per un
retto esercizio della libertà positivamente intesa dei contraenti. Tornando sugli
aspetti prettamente giuridici del principio affermato nel can. 219, l’Autore fa
presente la differenza fra i confini del contenuto normativo (volto contro le varie
forme di costrizione) e una più ampia ratio legis (protezione della libertà).
Passando alla protezione giuridica della libertà, l’Autore esamina le principali
figure di nullità del consenso, dovute alla limitazione della libertà in uno dei
contraenti: costrizione, mancanza della libertà interna e raggiro.
Nella materia della costrizione l’Autore distingue nettamente le figure della
violenza (di cui nel can. 125, § 1) e della vis vel metus di cui nel can. 1103 (cf.
can. 125, § 2). Maggiore attenzione è stata posta all’evoluzione della disciplina
dal Codice Pio-Benedettino e alla sua applicazione giurisprudenziale. Un punto
discusso costituisce l’origine della norma. L’Autore si sbilancia in favore del
principio dell’operatività della norma ex natura rei (cioè della nullità qualora
manchi nel concreto la libertà necessaria, matrimonio proportionata), quindi
sostiene l’applicabilità del can. 1103, entro tali limiti, nei confronti dei matrimoni
degli acattolici.
La mancanza della libertà interna è presa in considerazione nel contesto
dell’incapacità consensuale, in particolare della mancanza della discrezione di
giudizio. Viene accennata qui la questione dell’autonomia, o meno, del capo
di nullità ob defectum libertatis internae (l’Autore condivide, implicitamente, la
dominante posizione giurisprudenziale, contraria a tale autonomia).
Per quanto riguarda la decezione dolosa, la tutela della libertà dei nubendi
è considerata come principale ratio del can. 1098. Viene brevemente delineata
la specificità di questo tipo di errore qualificato. Soffermandosi sui limiti
dell’applicabilità del can. 1098, l’Autore sostiene che seppure la ratio legis del can.
1098 affonda le radici nel diritto naturale, tuttavia la ratio nullitatis è riconducibile
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alla volontà del Legislatore. Di conseguenza, il can. 1098 è da ritenere di diritto
meramente positivo e, in quanto tale, non è applicabile retroattivamente, né può
essere fatto valere nel caso dei matrimoni celebrati al di fuori dell’ordinamento
giuridico canonico indipendentemente dalla loro data. Invece nel caso di un
errore sostanziale causato dal dolo, la nullità è operante indipendentemente dalla
decezione dolosa, quindi andrebbe rilevata a livello processuale sotto il capo di
quel particolare errore sostanziale.
La promozione della libertà responsabile avviene soprattutto sullo sfondo
dell’accezione teologica della libertà con la quale si coniuga l’accezione antropologica,
soprattutto quella della “libertà per” che postula l’autodeterminazione nel consenso
matrimoniale. L’incapacità o l’impossibilità di una tale autodeterminazione viene
riconosciuta dal Legislatore proteggendo indirettamente la libertà consensuale nei
cann. 1095, n. 2, e 1103; mentre la libertà dei nubendi è ulteriormente protetta
contro il raggiro nei limiti stabiliti nel can. 1098.
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ISTOTNE OBOWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE W ŚWIETLE
ORZECZNICTWA ROTY RZYMSKIEJ.
ZARYS PROBLEMATYKI
Treść: Wstęp. – 1. Przedmiot formalny zgody małżeńskiej. – 2. Źródła istotnych
obowiązków małżeńskich. – 3. Szczególne aspekty istotnych obowiązków małżeńskich
poruszane w orzecznictwie rotalnym. – 4. Problem bliższego określenia istotnych
obowiązków małżeńskich. – Uwagi końcowe.

Wstęp
Jednym z ważniejszych problemów kanonicznego prawa małżeńskiego podjętych zarówno przez doktrynę, jak i orzecznictwo Roty
Rzymskiej po Soborze Watykańskim II jest problem istotnych obowiązków małżeńskich. Rodzi się on przede wszystkim w związku
z wizją małżeństwa nakreśloną przez Konstytucję soborową Gaudium et spes oraz z niektórymi sformułowaniami zawartymi w KPK
z 1983 roku, stanowiącymi echo nauki soborowej w tym względzie.
Poza znaczeniem czysto poznawczym, problem ten ma również
swój wymiar aplikacyjny, szczególnie w zakresie rozpoznawania
i rozstrzygania spraw nullitatis matrimonii wnoszonych z niektórych
tytułów nieważności.
Po określeniu formalnego przedmiotu zgody małżeńskiej oraz
nawiązaniu do źródeł obligationes matrimonii essentiales zostaną wskazane szczególne aspekty tychże obowiązków występujące
w orzecznictwie rotalnym, wreszcie zostanie zasygnalizowany wątek dotyczący bliższego ich określenia.
Niniejszy szkic stanowi jedynie sumaryczne wprowadzenie
do właściwych badań nad orzecznictwem rotalnym w odniesieniu
do istotnych obowiązków małżeńskich.
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1. Przedmiot formalny zgody małżeńskiej
W Konstytucji duszpasterskiej o Kościele Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II, bezpośrednio po stwierdzeniu, iż „głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej […] zawiązuje się przez
przymierze małżeńskie, czyli przez nieodwołalną osobistą zgodę”,
znalazło się następujące zdanie: „W ten sposób aktem osobowym,
przez który małżonkowie wzajemnie się sobie oddają i przyjmują
[podkr. – W.G.], powstaje z woli Bożej instytucja trwała także wobec społeczeństwa” (n. 48). Tak więc poprzez akt osobowy, jakim
jest zgoda małżeńska, konstytuuje się konkretne małżeństwo (zgoda jest jego przyczyną sprawczą), a przedmiotem materialnym tego
aktu są same osoby kontrahentów. Formuła soborowa, która znalazła swój wyraz w kan. 1057 § 2 posoborowego KPK, nie wskazuje
jednak przedmiotu formalnego zgody małżeńskiej, inaczej względu
(aspektu), pod którym zawierający małżeństwo wzajemnie się sobie
oddają i przyjmują. Bez adekwatnego zaś określenia przedmiotu
formalnego zgody małżeńskiej zwrot o wzajemnym „oddaniu się
i przyjęciu” stron może być uważany za godzący w autonomię i godność osoby ludzkiej. Trudno wszak zrozumieć, by sama osoba ludzka mogła być przedmiotem „oddania i przyjęcia”.
Oddanie się i przyjęcie osoby ludzkiej można rozmieć jedynie w relacji do jej określonych działań i świadczeń, co nie znaczy, że działania te i świadczenia nie mogą dotyczyć i ogarniać całej osoby ludzkiej.
Formuła soborowa oraz kodeksowa – w przeciwieństwie do formuły
KPK z 1917 roku, ograniczającej owo „oddanie i przyjęcie” do ius
in corpus, perpetuum et exclusivum in ordine ad actus per se aptos ad
prolis generationem (kan. 1081 § 1) – wymownie wyrażają głęboki stopień zaangażowania całej osoby ludzkiej w akcie wymiany konsensu
małżeńskiego. Z kontekstu całego rozdziału pierwszego powołanej
wyżej Konstytucji Vaticanum II (w odniesieniu do dóbr i celów małżeństwa – n. 48, miłości małżeńskiej – n. 49 oraz płodności małżeńskiej – nn. 50-51) oraz z określenia małżeństwa w kan. 1055 § 1 KPK
wynika, że przedmiotem formalnym „oddania i przyjęcia” małżeńskiego, wskazującym na jego specyfikę, jest prawo do aktów właściwych życiu małżeńskiemu. Jeśli zaś zawierający małżeństwo, w akcie
zgody małżeńskiej ustanawiają „wspólnotę całego życia” (kan. 1055
§ 1 KPK), to znaczy, że stwarzają dla siebie wzajemne prawo i obowiązek podejmowania aktów właściwych takiej wspólnocie. Zarówno
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zwrot kan. 1057 § 1 KPK: „Małżeństwo powstaje przez zgodę stron”,
jak i określenie zawarte w kan. 1057 § 2 KPK: „[…]w celu ustanowienia małżeństwa” mogą mieć znaczenie jedynie jurydyczne, nie dotyczą bowiem jedynie zwykłego faktu ustanowienia owej wspólnoty1. Użyty w kan. 1055 § 1 KPK termin foedus (przymierze, umowa)
oznacza przecież zobowiązanie natury prawnej. Ustanowienie wspólnoty małżeńskiej stanowi zatem przedmiot formalny konsensu małżeńskiego, a znajduje to swój praktyczny wyraz z sferze istotnych
praw i obowiązków małżeńskich, które kontrahenci powinni sobie
wzajemnie przekazać i przyjąć, a następnie realizować w życiu.
2. Źródła istotnych obowiązków małżeńskich
Na doniosłość istotnych obowiązków małżeńskich zwraca uwagę
sam ustawodawca kościelny, gdy aplikując zasady prawa naturalnego wymaga, by nupturienci posiadali wystarczające rozeznanie
oceniające co do tychże obowiązków (kan. 1095, n. 2 KPK), a także zdolność do ich podjęcia (kan. 1095, n. 3 KPK), a tym samym
i wypełnienia. „Przedmiotem [formalnym – W.G.] zgody małżeńskiej, czytamy w wyroku Roty Rzymskiej c. Sable z 13 stycznia 2000
roku, jest przekazanie i przyjęcie prawa, które ze strony kontrahentów implikuje nie tylko zdolność rozumienia i chcenia przedmiotu
kontraktu ujmowanego materialnie, lecz także zdolność formalną
przekazania tegoż przedmiotu drugiej stronie, to jest świadczenia
jej tego wszystkiego, co jest wymagane istotowo w życiu wspólnym”2. Dwukrotne odwołanie się w odnowionym prawie małżeńskim do istotnych obowiązków małżeńskich zdaje się jednoznacznie
wskazywać, że chodzi o rzeczywistość szczególnej wagi.
Jakkolwiek w powołanym wyżej kan. 1095, nn. 2-3 KPK ustawodawca odnosi się expressis verbis do „istotnych obowiązków małżeńskich”, to jednak wzmiankuje o nich jedynie in genere, nie podając
żadnego bliższego ich określenia. Oznacza to, że zadanie to pozostawił doktrynie prawa kanonicznego oraz orzecznictwu kościelnemu, kształtowanemu, po myśli kan. 19 KPK, przez Trybunał
Apostolski Roty Rzymskiej. Chodziło o to – jak zauważa P. J. Viladrich – by kanonistyka i judykatura istotne obowiązki (i prawa)
1
Zob. U. N a v a r r e t e, Structura iuridica matrimonii secundum Concilium Vaticanum II. Momentum iuridicum amoris coniugalis, Roma 1980, s. 75-77.
2
Dec. c. Sable z 13.01.2000, RRDec. 92 (2000), s. 5.
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małżeńskie3 nie tylko wskazały, lecz także wyjaśniły ich treść i określiły granice4. Sam zresztą ustawodawca, Jan Paweł II, przemawiając 26 stycznia 1984 roku do Roty Rzymskiej stwierdził, że do kanonicznego prawa małżeńskiego zostały wprowadzone nowe kanony
o szczególnym znaczeniu, które z konieczności zostały sformułowane w sposób ogólny, a które wymagają bliższego określenia, to zaś
powinno dokonać się przede wszystkim za sprawą wysoko kwalifikowanej judykatury rotalnej5.
Ze wspomnianych już wyżej względów tematyka istotnych obowiązków małżeńskich występuje w wyrokach Roty Rzymskiej przede wszystkim w obszarze spraw rozpoznanych z tytułów dotyczących dwóch ostatnich postaci niezdolności konsensualnej objętej
kan. 1095, a więc n. 2 (gravis defectus discretionis iudicii) oraz n.
3 (incapacitas assumendi). Można powiedzieć, że w tym zakresie
samo sformułowanie jednej i drugiej normy prawnej skłania sędziego do uwzględnienia wątku dotyczącego obligationes matrimonii essentiales. Poza tym problematyka ta bywa poruszana w sprawach
prowadzonych z tytułu symulacji (tzw. częściowej) zgody małżeńskiej, a więc w odniesieniu do wykluczenia – pozytywnym aktem
woli – jakiegoś istotnego elementu małżeństwa lub jakiegoś istotnego jego przymiotu (kan. 1101 § 2 KPK).
Dodać należy, że w Rocie Rzymskiej rozpoznawano i rozstrzygano sprawy – zarówno z tytułu poważnego braku rozeznania oceniającego, jak i z tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich – jeszcze przed wejściem w życie nowego KPK,
a czyniono to w oparciu o prawo naturalne6.
3
Naprzemienne mówienie o istotnych obowiązkach i prawach małżeńskich usprawiedliwione jest tym, że obydwie sfery są w stosunku do siebie korelatywne: każdemu
istotnemu obowiązkowi odpowiada odpowiednie prawo (i odwrotnie). Zob. J. H e r v a d a, Obligaciones esenciales del matrimonio, „Ius Canonicum” 31 (1991), s. 60-61;
P. B i a n c h i, Il difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri essenziali del matrimonio, w: L’incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can.
1095, nn. 1-2), Città del Vaticano 2000, s. 127.
4
P.J. V i l a d r i c h, Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i interpretacji w kanonicznych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa (kanony 1095-1107 Kodeksu Prawa Kanonicznego), tłumacz. z jęz. hiszpańskiego S. Ś w i a c z n y, Warszawa
2002, s. 68.
5
J o a n n e s P a u l u s II, Allocuzione all’inaugurazione dell’anno giudiziario
(26.01.1984), AAS 76 (1984), s. 648.
6
Nadmienia się o tym m.in. w orzeczeniu c. Huot z 12 marca 1987 roku: RRDec. 79
(1987), s. 100.
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Punktem wyjścia dla poszukiwania obligationes matriminii essentiales od samego początku było to, co ustawodawca zawarł w kann.
1055, 1056, 1057 i 1061 KPK, które dotyczą samej istoty małżeństwa. Dla U. Navarrete już w 1974 roku było czymś oczywistym, iż
wszystkie istotne prawa małżonków wynikają z tradycyjnych trzech
dóbr augustyńskich (bonum fidei, bonum sacramenti, bonum prolis)7. Pogląd ten podzielała judykatura Roty Rzymskiej, przy czym
nie brakowało tutaj wyroków, w których przyjmowano, iż dobra
augustyńkie konsumują całkowicie istotne obowiązki małżeńskie, natomiast nie istnieje żadne prawo-obowiązek w odniesieniu
do bonum coniugum8. W większości jednak orzeczeń, jako źródło
obligationes matrimonii essentiales wskazywano – obok trzech tradycyjnych dóbr – również ius ad vitae comunionem 9.
W wyroku c. Giannecchini z 26 czerwca 1984 roku, a więc wydanym już pod rządami nowego KPK, ponens, powołując się na kann.
1055 i 1056 tej kodyfikacji stwierdza, że istotne obowiązki małżeńskie odnoszą się do ustanowienia wspólnoty całego życia, dozgonnej
i wyłącznej, skierowanej z natury swojej do dobra małżonków oraz
do zrodzenia i wychowania potomstwa10. Rok później w podobnym
duchu wypowiedział się M. F. Pompedda zauważając, że istotne
obowiązki małżeńskie wynikają nie tylko z dóbr augustyńskich,
lecz z całego przedmiotu konsensu małżeńskiego, zgodnie z treścią kann. 1055 i 1056 KPK, a zatem również z bonum coniugum11.
Przedmiotem zaś zgody małżeńskiej jest określona w tych kanonach wspólnota całego życia małżonków. I jakkolwiek istotne przymioty małżeństwa – jedność (wierność) i nierozerwalność – nie na7
U. N a v a r r e t e, Schema iuris recogniti „De Matrimonio”. Textus et observationes, „Periodica” 63 (1974), s. 639.
8
Zob. m.in. Dec. c. Burke z 26.11.1992, RRDec. 84 (1992), s. 580; Zob. także S.
V i l l e g g i a n t e, Il can. 1095, n. 3 nella giurisprudenza, w: L’incapacità di assumere
gli oneri esenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3), Città del Vaticano 1998, s. 47.
9
Zob. m.in. Dec. c. Pompedda z 11.04.1988, RRDec. 80 (1988), s. 198-210; Dec.
c. Corso z 13.05.1988, RRDec. 80 (1988), s. 288-289; Dec. c. Boccafola z 23.06.1988,
RRDec. 80 (1988), s. 431; Dec. c. Faltin z 28.10.1988, RRDec. 80 (1988), s. 579; Dec. c.
Fiore z 16.04.1988, RRDec. 80 (1988), s. 244.
10
Dec. c. Giannecchini z 26.06.1984, RRDec. 76 (1984), s. 391.
11
M.F. P o m p e d d a, Incapacità di natura psichica, w: Matrimonio canonico fra
tradizione e rinnovamento, Bologna 1985, s. 146; Zob także: Tenże, De incapacitate
assumendi obligations matrimonii essentials, potissimum juxta rotalem iurisprudentiam,
„Periodica” 75 (1986), s. 148; Tenże, Il can. 1095, nn. 1-2 nell’economia della disciplina
canonica del matrimonio, w: L’incapacità di intendere e di volere, jw., s. 22-23.
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leżą do istoty małżeństwa, to jednak w sposób konieczny pozostają
z tą istotą związane12.
Godne uwagi, syntetyczne określenie źródła obligationes matrimonii essentiales przytacza się w wyroku c. Stankiewicz z 16 grudnia 1994 roku. Ponens, wskazując tutaj na trzy tradycyjne dobra
małżeńskie oraz na bonum coniugum stwierdza, że stanowią one
komplementarny istotny charakter „małżeńskości”, pochodzący zarówno ze wzajemnego integrowania się małżonków w sferze psycho-seksualnej, jak i z ustanowienia i utrzymywania między nimi
wspólnoty życia osobowego13.
Interesujący jest również wywód M. F. Pompeddy, który zauważa,
że pytając o istotne obowiązki małżeńskie należy najpierw wskazać
na istotę małżeństwa, na którą, jak podkreśla, składają się następujące elementy konstytutywne tego związku: wspólnota całego życia
mężczyzny i kobiety, skierowanie tej wspólnoty do dobra małżonków, skierowanie jej do zrodzenia i wychowania potomstwa. Istotnymi obowiązkami małżeńskimi są te obowiązki, które – poprzez
wewnętrzną i konieczną relację – pochodzą od istotowości owych
elementów konstytutywnych, jak również od istotnych przymiotów
małżeństwa (jedności-wierności i nierozerwalności)14.
Gdy chodzi o przedmiot rozeznania oceniającego (w sprawach
z kan. 1095, n. 2 KPK), to można było zauważyć również tendencję, obecną i w Rocie Rzymskiej, do zawężania przedmiotu owej
discretio iudicii do minimum wiedzy o małżeństwie, określonym
w kan. 1096 § 1 KPK15; tym samym więc do obszaru owej wiedzy
próbowano sprowadzać istotne obowiązki małżeńskie. Wyraziciele
tej tendencji podkreślali ścisły związek zachodzący między kann.
1095 i 1096 KPK. Dla ogółu jednak sędziów było czymś oczywistym, że obligationes matrimonii essentiales mają znacznie szerszy
12
Zob. P.A. B o n n e t, La capacità di intendere e di volere, w: Diritto matrimoniale
canonico, t. 2: Il consenso, Città del Vaticano 2003, s. 39.
13
„[…] quae complementarem indolem essentialem coniugalitatis detrahunt tam
de integratione psycho-sexuali inter coniuges mutuo perficienda, tum de communione
vitae personalis inter coniuges mutuo quoque instauranda atque sustinenda”. Dec. c.
Stankiewicz z 16.12.1994, „Monitor Ecclesiasticus” 122 (1997), s. 32-33.
14
M.F. P o m p e d d a, Il canone 1095, nn. 1-2, jw., s. 23-24.
15
Zob. m.in. Dec. c. Funghini z 18.12.1991, RRDec. 83 (1991), s. 790; Zob. także A.
S t a n k i e w i c z, Il contributo della giurisprudenza rotale al „defectus usus rationis et
discretionis iudicii”: gli ultimi sviluppi e le prospettive nuove, w: L’incapacità di intendere
e di volere, jw., s. 292-293.
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zakres niż przedmiot wiedzy o małżeństwie określony w kan. 1096
§ 1 KPK.
Niejako równolegle do zapatrywań doktryny, coraz powszechniejsze stawało się przekonanie i u sędziów rotalnych, wyrażane
m.in. w orzeczeniach c. Stankiewicz16, że źródłem istotnych obowiązków małżeńskich są trzy tradycyjne doba małżeńskie oraz bonum coniugum. Wymieniony audytor wyjaśniał, że istotne obowiązki małżeńskie, do których podjęcia powinni być zdolni kontrahenci
w momencie zawierania małżeństwa, otrzymują swoją kanoniczną
skuteczność z istotnego przedmiotu konsensu, a swoją specyfikację
od istotnych dóbr tego związku17. Zdaniem J. Cymbały, w określaniu istotnych obowiązków małżeńskich przełomowym stał się rok
1988, kiedy to nie budziło już najmniejszych wątpliwości, że wypływają one z „elementów istotnych kontraktu małżeńskiego (kan.
1055-1057)”18.
Nic też dziwnego, że wyroku c. Ciani z 10 maja 2000 roku ponens mógł stwierdzić, że w myśl stałej i jednomyślnej jurysprudencji
rotalnej istotnymi obowiązkami małżeńskimi są: 1) obowiązki wynikając z istotnych przymiotów małżeństwa, tj. jedności i nierozerwalności; 2) obowiązki odnoszące się do skierowania małżeństwa,
z natury swojej, do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa; 3) obowiązki odnoszące się do zrealizowania
wspólnoty całego życia19. Wydaje się jednak, że tę ostatnią kategorię obowiązków należałby zakwalifikować do kategorii drugiej,
w istocie bowiem dotyczą one sfery dobra małżonków.
Przekonanie o tym, że ujęty całościowo przedmiot zgody małżeńskiej, zawarty w obrębie celów oraz istotnych przymiotów małżeństwa, pozostaje źródłem istotnych praw-obowiązków małżeńskich, panuje niepodzielnie tak w doktrynie kanonistycznej, jak
16
Zob. Dec. c. Stankiewicz z 23.06.1988, RRDec. 80 (1988), s. 417; Dec. c. Stankiewicz z 20.04.1989, RRDec. 81 (1989), s. 282; Dec. c. Stankiewicz z 28.05.1989, RRDec.
81 (1989), s. 347-348; Zob. także Dec. c. Funghini z 01.02.1995, RRDec. 87 (1995),
s. 109.
17
Zob. Dec. c. Stankiewicz z 20.04.1989, RRDec. 81 (1989), s. 282.
18
J. C y m b a ł a, Istotne obowiązki małżeńskie i przyczyny niezdolności do ich podjęcia w wyrokach Roty Rzymskiej z lat 1983-1992 wydanych na podstawie kan. 1095 nr 3
Kodeksu Prawa Kanonicznego, opublikowanych w „Decisiones”, Olsztyn 2002, s. 179.
Autor odwołał się tutaj do wyroku c. Faltin z 28.10.1988, RRDec. 80 (1988), s. 579.
19
Dec. c. Ciani z 10.05.2000, RRDec. 92 (2000), s. 357.
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i w jurysprudencji Roty Rzymskiej20. A jeśli zdaniem J. Hervady
obligationes matrimonii essentiales tkwią w specyficznie małżeńskim
węźle prawnym, którym zjednoczeni są małżonkowie, to w opinii
tej w gruncie rzeczy chodzi również o przedmiot zgody małżeńskiej.
Według bowiem kanonisty hiszpańskiego obowiązkami istotnymi
w małżeństwie są powinności należne ze sprawiedliwości, a konkretnie te, które wypływają ze wzajemnego oddania siebie i przyjęcia drugiej strony w nieodwołalnym przymierzu. Istota małżeństwa,
wyjaśnia Hervada, tkwi w tym, że mężczyzna i kobieta są złączeni
węzłem prawnym specyficznie małżeńskim w taki sposób, że węzeł ten jest elementem formalnym małżeństwa. I dlatego istotnymi
są te obowiązki, które są „zawarte” w węźle prawnym21.
3. Szczególne aspekty istotnych obowiązków małżeńskich
poruszane w orzecznictwie rotalnym
Zarówno skierowanie małżeństwa, z natury swojej, do jego instytucjonalnych celów (ordinatio ad fines): dobra małżonków oraz zrodzenia i wychowania potomstwa (kan. 1055 § 1 KPK), jak i akty
i zachowania, w których to skierowanie się wyraża, stanowią istotne elementy małżeństwa. Ukazują one – w swoich istotnych treściach – prawny węzeł małżeński w aspekcie celowości małżeństwa.
Ten aspekt prawny sprawia, że owe treści stanowią w małżeństwie
wymogi płynące ex iustitia, stąd mogą być określane jako wzajemne
prawa- obowiązki. Treścią tych obowiązków-praw nie jest rzeczywiste osiągnięcie celów małżeństwa (np. posiadanie potomstwa),
lecz akty i zachowania będące środkami do osiągnięcia tychże celów22. Analogicznie, płynący ze sprawiedliwości obowiązek-prawo
dochowania wierności współmałżonkowi oraz zachowania dozgonności węzła małżeńskiego, a więc podejmowania aktów i zachowań,
w których wyraża się treść istotnych przymiotów małżeństwa, jak

20
Zob. R. S z t y c h m i l e r, Istotne obowiązki małżeńskie, Warszawa 1997,
s. 205-210; C y m b a ł a, jw., s. 14-18 i 183-185.
21
H e r v a d a, jw., s. 60-61; Zob. także: Tenże, Obligaciones esenciales del matrimonio, w: Incapacidad consensual par las obligaciones matrimoniales, Pamplona 1991,
s. 15; Tenże, Esencia del matrimonio y consentimiento matrimonial, ,,Persona y Derecho” 9 (1982), s. 149-179.
22
V i l a d r i c h, jw., s. 307-308.
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stwierdza się w wyroku c. Faltin z 24 listopada 1987 roku, zawarty
jest w samej naturze umowy małżeńskiej23.
Skoro źródło istotnych obowiązków małżeńskich od początku
upatrywano w samym przedmiocie konsensu małżeńskiego, to należało odnieść się przede wszystkim do kann. 1055 i 1056 KPK,
gdzie ustawodawca wskazał cele małżeństwa oraz jego istotne przymioty. Otóż wzmianka, przynamniej ogólna, o istotnych obowiązkach małżeńskich – z powołaniem wymienionych kanonów – występuje niemal w każdym orzeczeniu opartym na kan. 1095, nn.
1-2 KPK. Bardzo często jednak pomija się wyjaśnienie, na czym te
obowiązki polegają. Nie w każdym też rozstrzygnięciu sprawy pojawia się wyraźne odniesienie do określonego istotnego obowiązku małżeńskiego. Uwaga redaktorów wyroków pozostaje bardziej
skoncentrowana na wnikliwym rozpoznawaniu przyczyn niezdolności konsensualnej kontrahentów – zarówno w obszarze n. 2, jak i n.
3 kanonu 1095 KPK.
Powszechność przekonania co do źródła istotnych obowiązków
małżeńskich bynajmniej nie oznacza, że określenie owych obowiązków in concreto nie nastręczało, m.in. audytorom Roty Rzymskiej,
żadnych trudności, szczególnie w pierwszym okresie stosowania
normy prawnej24. Generalnie, zwłaszcza w początkach wyrokowania z tytułu niezdolności konsensualnej, sędziowie rotalni dawali
wyraz swojej świadomości, że sprawa określenia obligationes matrimonii essentiales jest bardzo złożona. Niemałą trudność niosło
ze sobą określenie poszczególnych obowiązków istotnych, z jednoczesnym odróżnieniem od nich powinności nieistotnych25. Świadczy
o tym m.in. stwierdzenie zawarte jeszcze w wyroku c. Pompedda
z 19 października 1992 roku26. Wskazanie istotnych obowiązków
małżeńskich H. Franceschi uznaje za jedno z najtrudniejszych zadań doktryny i orzecznictwa27.

Dec. c. Faltin z 24.11.1987, RRDec. 79 (1987), s. 667.
Chodziło w szczególności od odróżnienie obowiązków istotnych od nieistotnych.
Zob. m.in. Dec. c. Pompedda z 15.01.1987, RRDec. 79 (1987), s. 12.
25
Zob. m.in. Dec. c. Bruno z 18.12.1987, RRDec. 79 (1987); Dec. c. Funghini
z 21.10.1987, RRDec. 79 (1987), s. 555; Dec. c. Pompedda z 15.01.1987, RRDec. 79
(1987), s. 12; Zob. także C y m b a ł a, jw., s. 178-179.
26
Dec. c. Pompedda z 19.10.1992, RRDec. 84 (1992), s. 496-497.
27
H. F r a n c e s c h i, L’incapacità relativa, w: L’incapacità di assumere, jw., s. 109.
23
24
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Znaczące stało się – m.in. za sprawą wyroku c. Stankiewicz z 24
października 1991 roku – zwrócenie uwagi na to, że poza obowiązkami małżeńskimi istotnymi, istnieją inne, ściśle związane z życiem
małżonków, które jednak nie są istotnymi (m.in. zachowanie należytego umiaru, wzajemnej uległości, roztropności, cierpliwości, męstwa, czystości małżeńskiej, zgody, solidarności), mają one charakter
jedynie obowiązków moralnych. Tymczasem obowiązki istotne wiążą
się ze sprawiedliwości28, rodzą się bowiem na podstawie relacji najściślej prawnej, powstającej między małżonkami poprzez ważne przymierze małżeńskie. Należy zgodzić się z S. Villeggiante, gdy mówi, iż
ustalenie tego, co jest obowiązkiem istotnym, a co nim nie jest, napotyka na szczególne trudności w odniesieniu do bonum coniugum29.
W wyroku c. Stankiewicz z 16 grudnia 1994 roku (z tytułu incapacitas
assumendi) stwierdza się, że w relacji do wymienionego dobra istotne
obowiązki nie odnosząc się do takich elementów życia małżeńskiego, jak szczęśliwy sposób prowadzenia wspólnoty życia czy doskonała
harmonia pomiędzy stronami. Stąd też nie wchodzą tutaj w grę różnice w sferze charakteru, zdolności, wychowania, wizji życia, wrażliwości, stopnia szczególnej miłości i innych, podobnych cech30.
Nieobce jest orzecznictwu rotalnemu wskazywanie cech, którym
powinny odznaczać się istotne prawa-obowiązki małżeńskie, a więc:
wzajemność, trwałość, ustawiczność, wyłączność i niemożliwość zrezygnowania z nich31. Obowiązki te wyrażają wszak naturę samego węzła małżeńskiego. Ten istotny ich charakter należy do zakresu zdolności konsensualnej do ich ustanowienia i przyjęcia. Dla istotnych
obowiązków małżeńskich znaczące jest i to, że są one takie same dla
każdego ważnego małżeństwa, gdyż punktem odniesienia dla nich
nie jest osoba współmałżonka, lecz sama wspólnota małżeńska32.
Terminologia dotycząca istotnych obowiązków małżeńskich stosowana w judykaturze rotalnej nie jest jednolita, obok bowiem terminu kodeksowego obligationes matrimonii essentiales spotykamy
również takie określenia, jak: obligationes, officia, onera, onera ac
28
Dec. c. Stankiewicz z 24.10.1991, RRDec. 83 (1991), s. 682; Zob. także Dec. c.
Colagiovanni z 29.03.1991 (nieopubl.).
29
V i l l e g g i a n t e, jw., s. 49; Por. S z t y c h m i l e r, jw., s. 274.
30
Dec. c. Stankiewicz z 16.12.1994, „Monitor Ecclesiasticus” 122 (1997), s. 32-33.
31
Zob. m.in. Dec. c. Palestro z 18.12.1991, RRDec. 83 (1991), s. 821.
32
V i l a d r i c h, jw., s. 69; S z t y c h m i l e r, jw., s. 231-233.
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officia, onera coniugalia, debita essentialia matrimonii, onera matrimonii)33. Ze zrozumiałych względów w wielu orzeczeniach, szczególnie tych samych ponensów, powtarza się identyczne fragmenty
wywodu in iure.
4. Problem bliższego określenia istotnych
obowiązków małżeńskich
Gdy chodzi o bliższe określenie istotnych obowiązków małżeńskich, to w orzeczeniach Roty Rzymskiej najczęściej wymienia się
następujące powinności, ujęte generalnie: utworzenie małżeńskiej
wspólnoty życia, nawiązanie relacji międzyosobowej między małżonkami, utrzymanie relacji trwałej, wiernej, wzajemnej i dozgonnej, utrzymywanie wspólnoty heteroseksualnej, pożycie intymne
realizowane humano modo, zrodzenie i wychowanie potomstwa34.
Jak już wspomniano, wyszczególnienie istotnych obowiązków
małżeńskich jest zadaniem niezwykle trudnym. Tylko w nielicznych
przypadkach spotkać można próby ich katalogowania35, choć dotąd nie podano pełnego wykazu obligationes matrimonii essentiales.
W niejednym też wyroku wyraźnie nadmienia się, że jest sporządzenie wyczerpującego katalogu w tym względzie jest niemożliwe.
W orzeczeniu rotalnym c. Burke z 27 lipca 1993 roku ponens opowiedział się za koniecznością szczegółowego określenia istotnych
obowiązków małżeńskich, gdyż w sprawach o nieważność małżeństwa rozpoznawanych z kan. 1095, nn. 1-2 KPK należy wskazać konkretny obowiązek małżeński, w stosunku do którego miała
miejsce (lub nie) dana anomalia powodująca poważny brak rozeznania oceniającego czy też incapacitas36.
Co się tyczy prezentacji poszczególnych istotnych obowiązków
małżeńskich występujących w orzecznictwie rotalnym, to można przyjąć następującą systematykę generalną: 1) obowiązki wyC y m b a ł a, jw., s. 182-183.
Zob. S t a n k i e w i c z, Il contributo, jw., s. 294; Zob. także S z t y c h m i l e r,
jw., s. 437.
35
Zob. m.in. Comentario exegético al còdigo de derecho canonico, t. 3, Pamplona
1991, s. 13-44.
36
Zob. Dec. c. Burke z 22.07.1993, „Monitor Ecclesiasticus” 119 (1994), s. 511-512;
Zob. także Dec. c. Stankiewicz z 23.06.1988, RRDec. 80 (1988), s. 417; Attività del Tribunale della Rota Romana. Anno giudiziario 1 Ottobre 1991 – 30 Settembre 1992, Relazione annuale, Città del Vaticano 1992, s. 31, 33-35, 64-66.
33
34
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nikające przede wszystkim ze skierowania małżeństwa do dobra
małżonków (kan. 1055 § 1 KPK); 2) obowiązki wynikające przede
wszystkim ze skierowania małżeństwa do zrodzenia i wychowania
potomstwa (kan. 1055 § 1 KPK); 3) obowiązki wynikające z jedności (wierności) i nierozerwalności jako istotnych przymiotów małżeństwa (kan. 1056 KPK)37.
Należy zaznaczyć, że gdy chodzi o obowiązki wynikające z celów
małżeństwa, to jedne wywodzą się – zasadniczo (choć nie wyłącznie) – z celu, jakim jest dobro małżonków, inne zaś, również zasadniczo (choć nie wyłącznie), z celu, jakim jest zrodzenie i wychowanie potomstwa. W stwierdzeniu „zasadniczo, choć nie wyłącznie”
kryje się chęć podkreślenia, że między obydwoma celami zachodzi
bardzo ścisły związek, małżonkowie nie mogą bowiem w sposób
uporządkowany zrealizować zrodzenia i wychowanie potomstwa
w niezgodzie z prawem-obowiązkiem z obszaru bonum coniugum.
I odwrotnie: to ostatnie dobro nie może się realizować wbrew prawu-obowiązkowi zrodzenia i wychowania potomstwa. „Prawdziwe
małżeństwo, stwierdza Viladrich, ani nie jest zwykłym kontraktem
prokreacyjnym, który nie uwzględniałby dobra małżonków, ani też
nie jest jakąś relacją wyłącznie między kobietą i mężczyzną, która
nie uwzględniałaby naturalnego wymiaru ojcostwa i macierzyństwa”38. Nie ma zatem obowiązków, które służą wyłącznie dobru
małżonków lub wyłącznie zrodzeniu i wychowaniu potomstwa39.
Byłoby błędem, podkreśla się w orzeczeniu c. Burke z 26 listopada
1992 roku, traktować dwa cele małżeństwa rozłącznie, a tym bardziej upatrywać między nimi jakiś rodzaj napięcia40.
Analogiczny związek zachodzi między istotnymi przymiotami
małżeństwa: jednością (wiernością) i nierozerwalnością. Obydwa
przymioty, właściwe węzłowi małżeńskiemu, nazwane istotnymi,
gdyż są ściśle związane z samą istota vinculum matrimoniale, pozostają w rzeczywistości, jak to określa Viladrich, „jak dwie strony tej
37
Nieco inną systematykę wybrali R. Sztychmiler i J. Cymbała, włączając obowiązek
zachowania wierności i obowiązek zachowania nierozerwalności do kategorii obowiązków wynikających z bonum coniugum (S z t y c h m i l e r, jw., s. 545-546; C y m b a ł a, jw., s. 347-348).
38
V i l a d r i c h, jw., s. 309.
39
S z t y c h m i l e r, jw., s. 243.
40
Dec. c. Burke z 26.11.1992, RRDec. 84 (1992), s. 579.
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samej monety”41. Zerwanie nierozerwalności zawsze narusza jedność, ponieważ trwanie dozgonne ze współmałżonkiem we wspólnocie jest niczym innym, jak jednością między nimi42. Wspólnym
mianownikiem praw-obowiązków małżeńskich wywodzących się
ze skierowania małżeństwa ku określonym celom jest zobowiązanie
się stron – ex iustitia – do podejmowania działań i aktów, które
w sposób konieczny zmierzają do urzeczywistniania owej podwójnej celowości43.
Uwagi końcowe
Problematyka istotnych obowiązków małżeńskich, należąca
do fundamentalnych zagadnień w obszarze kanonicznego prawa
małżeńskiego materialnego, nieprzerwanie podejmowana w doktrynie kanonistycznej, obficie występująca w orzecznictwie Roty
Rzymskiej, ze wszech miar zasługuje na dalszą eksplorację naukową. Wszak obligationes matrimonii essentiales nie tylko zajmują
szczególne miejsce w strukturze prawnej małżeństwa, lecz stanowią również rzeczywistość niezwykle doniosłą w życiu małżonków.
„Wyprowadzane” z celów oraz istotnych przymiotów małżeństwa,
korelatywne w stosunku do odpowiadających im praw, wzajemne
(obopólne w ich posiadaniu), trwałe i wyłączne, których nie można się zrzec, w myśl kan. 1095, n. 2 KPK powinny być wzajemnie
przekazywane i przyjmowane przez kontrahentów (iura et officia
matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda).
Stanowiąc przedmiot konsensu małżeńskiego, istotne obowiązki
małżeńskie winny być przez zawierającego małżeństwo wystarczająco „rozeznane” (kan. 1095, n. 2 KPK), a ponadto powinien on
posiadać zdolność do ich podjęcia (kan. 1095, n. 3 KPK). Niespełnienie w danym przypadku jednego czy drugiego z tych wymogów
skutkuje nieważnością małżeństwa. Podobny skutek przynosi wykluczenie – pozytywnym aktem woli – choćby jednego z istotnych
obowiązków małżeńskich, co wynika z dyspozycji kan.1101 § 2 KPK
(obowiązki te należą bądź do istotnych elementów, bądź do istotnych
przymiotów małżeństwa). Ponieważ istotne obowiązki małżeńskie
są takie same dla każdego ważnego małżeństwa, pozwalają ocenić
V i l a d r i c h, jw., s. 323.
Tamże.
43
V i l a d r i c h, jw., s. 309.
41
42
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niezdolność do ich podjęcia za pomocą obiektywnego i realnego kryterium, według koncepcji małżeństwa przyjmowanej przez Kościół.
W sprawach o nieważność małżeństwa wnoszonych na forum
Roty Rzymskiej problem istotnych obowiązków małżeńskich pojawia się raz po raz. Stąd też podjęcie szczegółowych badań w tym zakresie umożliwia bliższe poznanie szeregu kwestii, a w szczególności
dotyczących konkretnych obowiązków małżeńskich, które uznaje się
w judykaturze rotalnej za istotne. Tego rodzaju badania polegałyby
na dokładnym przestudiowaniu orzeczeń Roty Rzymskiej zarówno
w sprawach z kan. 1095, nn. 2 i 3, jak i z kan. 1101 § 2 KPK.
Obblighi essenziali del matrimonio alla luce della giurisprudenza
della Rota Romana. Abbozzo della problematica
La problematica degli obblighi essenziali del matrimonio presenta diverse
questioni alle quali si cerca una risposta. Tanto di più, perchè nel can. 1095 CIC si
fa riferimento espressamene agli obblighi essenziali del matrimonio (nn. 2 e 3). La
più importante domanda è questa: quale è l’oggetto del consenso matrimoniale?
Si può affermare che un’adeguata interpretazione del consenso si potrà fare solo
se si considera il suo oggetto non tanto come un insieme di diritti e obblighi
essenziali, quanto le persone stesse dell’uomo e della donna che si danno nella
loro coniugalità, cioè, in quanto marito e moglie. Da questa prospettiva, i diritti
e obblighi non sarebbero l’oggetto primario, ma la conseguenza giuridica della
reale donazione coniugale. Uno dei compiti più ardui sia della dottrina sia della
giurisprudenza è la determinazione di quali siano gli obblighi essenziali, intesi in
modo analogo agli iura et officia del can. 1095, n. 2 CIC.
Lo studio dell’autore è un’introduzione alla più approfondita ricerca sugli
obblighi essenziali del matrimonio nella giurisprudenza della Rota Romana.
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i ich wzajemne relacje. – 4. Istotne wątki niezdolności z braku wystarczającego
używania rozumu (nr 1). – 5. Istotne kwestie przy poważnym braku rozeznania
oceniającego (nr 2). – 6. Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków
małżeńskich z przyczyn natury psychicznej (nr 3). – 7. Instrukcja Digniatas
connubii (artt. 203 i 209) w kontekście kan. 1095 KPK. – 8. Wskazania do Roty
Rzymskiej pap. Benedykta XVI z 2009 r.

1. Przemówienie papieża Benedykta XVI
do Roty Rzymskiej z 29.01.2009 r.
Zajęcie się powyższym tematem niezdolności do małżeństwa
sprowokowało tegoroczne (2009) przemówienie papieża Benedykta XVI1 do członków Trybunału apostolskiego Roty Rzymskiej.
Było to spotkanie, jak w każdym innym roku, na którym została
poruszona ważna kwestia dotycząca stosowania kan. 1095 kpk w sądownictwie kościelnym. Aplikacja wymienionego kanonu do konkretnych przypadków wnoszonych na forum sądowe, mimo upływu
ponad 25 lat od promulgacji, nastręcza niemało trudności. Niezdol*Treść wystąpienia na sesji Sądu Diecezji Ełckiej w dniu 28 kwietnia 2009 r., w której uczestniczyli pracownicy sądów z Ełku, Białegostoku, Olsztyna i Łomży.
1
Discorso del Santo Padre Benedetto XVI al Tribunale della Rota Romana in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario, 29 gennaio 2009, www.vaticana.va/
holy...father/benedict xvi/speeches/2009/ja... pobrano 17.04.2009.
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ności konsensualne wynikające z kan. 1095 były też przedmiotem
refleksji papieża Jana Pawła II przy spotkaniach z sędziami i innymi współpracownikami Roty Rzymskiej w roku 1987 i 1988. Mimo
tych wyjaśnień papieskich i wielu opracowań różnych autorów, te
zagadnienia są wciąż aktualne i dzisiaj także powodują zgorszenie
wiernych, gdy stwierdza się nieważność małżeństwa pod pretekstem jakiejś niedojrzałości lub anomalii psychicznej kontrahentów
w przypadku rozpadu wspólnoty małżeńskiej. Problemy te mają
związek z osiągnięciami współczesnej psychiatrii i psychologii (różnych szkół), a które często, z uwagi na różne założenia, nie dają
się pogodzić z antropologią chrześcijańską. Mimo niewątpliwej
użyteczności rezultatów psychologii i psychiatrii w orzekaniu nieważności małżeństwa, to jednak została zanegowana zdolność tych
nauk do „dania prawdziwie integralnej wizji osoby, rozwiązanie
przez nie same podstawowych kwestii dotyczących znaczenia życia
i powołania ludzkiego”2. Możliwą i pożyteczną aplikację osiągnięć
tych nauk i konsekwentnie korzystanie z nich przy interpretacji
kan. 1095 naświetlają wspaniale dwa przemówienia Jana Pawła II
do Roty Rzymskiej, do których również odwołał się papież Benedykt XVI. O nich poniżej w bardzo sumarycznej formie.
2. Niektóre ważne ustalenia papieża Jana Pawła II
w przemówieniach do Roty z lat 1987 i 1988
Przemówienie z roku 1987 dotyczy kwestii sędziego kościelnego
wobec ekspertyz psychiatrycznych i psychologicznych w sprawach
o stwierdzenie nieważności małżeństwa, zaś alokucja z roku 1988
odnosi się do zadań obrońcy węzła małżeńskiego w kontekście opinii biegłego. Wspólnym ich mianownikiem jest troska o właściwe
korzystanie z opinii biegłych i ich krytyczna ocena.
Jan Paweł II w wystąpieniu z roku 1987 stwierdził, że głównym
źródłem zamieszania i nieporozumień w ocenie ekspertyz ze strony
sędziego kościelnego są różne założenia antropologiczne. Współczesne nauki psychologiczne i psychiatryczne bazują bowiem
na podstawach, które nie są do pogodzenia z antropologią chrześ2
G i o v a n n i P a u l o II, Discorso alla Rota Romana, Bolletino nr 45, 5 II
1987, p. 3, (Discorso 1987) nr 2,1; por. także Z. G r o c h o l e w s k i, Sędzia kościelny
wobec ekspertyz neuropsychiatrycznych i pschologicznych, PK 31(1988) nr 3-4, s. 79;
M. Ż u r o w s k i, Refleksje w związku z przemówieniem Jana Pawła II do Roty Rzymskiej
w dniu 5lutego 1987 r., PK 31(1988) nr 3-4, s. 100-101.
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cijańską, „która widzi człowieka jako istotę <stworzoną na podobieństwo Boga, zdolną do poznania i kochania swojego własnego
Stwórcę> i jednocześnie jest istotą podzieloną wewnątrz samego
siebie. Wspomniane nurty psychologiczne prowadzą natomiast albo
do idei pesymistycznej, według której człowiek nie mógłby posiadać
innej aspiracji niż ta tworzona z jego impulsów czy też uwarunkowań socjalnych, albo przeciwnie, prowadzą do idei za bardzo optymistycznej, według której człowiek posiadałby w sobie, i potrafiłby
osiągnąć z samego siebie, swoją realizację”3. W tym stwierdzeniu
można łatwo dostrzec szkoły psychologiczne takie jak: behawioryzm,
psychologia freudowska, psychologia egzystencjalna i humanistyczna4. Przy takich zatem ograniczających założeniach antropologicznych praktycznie nie bierze się pod uwagę „świadomego zobowiązania się małżonków do tego, że nawet za cenę poświęceń i wyrzeczeń,
będą przezwyciężali przeszkody, jakie stają na drodze realizowania
ich związku”5 i nie uwzględnia się także pomocy łaski Bożej w tym
sakramencie. Ekspertyzy inspirowane przez takie założenia antropologiczne i ich bezkrytyczne przyjmowanie przez sędziów, jak
zauważył Papież, „doprowadziły od rozszerzania zakresu przypadków niezdolności do wyrażenia zgody małżeńskiej także na sytuacje, w których z powodu oddziaływania podświadomości na życie
codzienne, osoby doświadczają zredukowania, nie zaś pozbawienia
rzeczywistej wolności dążenia do wybranego dobra. Wreszcie, traktują one z łatwością łagodne formy psychopatii lub nawet braki w zakresie porządku moralnego jako dowód niezdolności do podjęcia
zasadniczych zobowiązań małżeńskich”6. Papież bardzo jasno wskazał, że „prawdziwa niezdolność jest możliwa do wyobrażenia jedynie
w wypadkach obecności poważnej anomalii, które jakkolwiek chciałoby się określić, to musi ona naruszać istotowo zdolność rozumowania i/lub pragnienia kontrahentów”(nr 7), czyli trzeba rozróżnić
trudność (difficoltà) od niezdolności (incapacità), oraz małżeństwo
nieszczęśliwe od nieważnego. Bardzo cennym elementem tego przemówienia było zwrócenie uwagi na fakt, ze ocena psychologiczna
3
T. R o z k r u t, Jan Paweł II do Roty Rzymskiej (1979-2003), Tarnów 2003,
s. 114-115.
4
Por. Z. G r o c h o l e w s k i, Sędzia kościelny…, s. 80.
5
Discorso 1987 nr 5,4.
6
Tamże nr 5,4; Z. G r o c h o l e w s k i, Sędzia kościelny…, s. 81.
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i psychiatryczna jest różna od oceny kanonicznej. Ta pierwsza ocena
pozostaje specyficzną diagnozą, wydaną w celu zdobycia przez sędziego moralnej pewności do wyrokowania, jest analizą techniczną
niektórych faktów, które prezentują się jako wskazówki ewentualnej
niezdolności konsensualnej. Z zaprezentowanej opinii biegłego sędzia będzie mógł wyciągnąć swoją ocenę prawną7.
Biegły – psychiatra lub psycholog – nie jest kompetentny by wypowiadać się co do nieważności małżeństwa w ekspertyzie. Sędzia
z kolei nie może ulec sugestiom niedopuszczalnych koncepcji antropologicznych przez sformułowania pozornie neutralne, ale ma
je krytycznie ocenić. Ma rozróżnić w relacji biegłego to co zostało
stwierdzone z właściwą kompetencją i z pożytkiem dla oceny sprawy, od tego co zostało powiedziane ponadto i co może wprowadzić
w błąd. Ocena krytyczna ekspertyzy polega na wzięciu pod uwagę
metody użytej przez biegłego, argumentów na których się opiera,
czy są moralnie pewne, i na innych okoliczności sprawy. Następnie
ocena krytyczna dotyczy czy biegły jest godny zaufania, czy jest jasno sformułowana, z jaką pewnością naukową, czy uwzględnia osiągnięcia naukowe, czy jest krytyczna wobec wiarygodności i zeznań
stron. I ostatni istotny czynnik krytycznej oceny, czy ekspertyza
uwzględnia kontekst antropologii chrześcijańskiej o osobie ludzkiej
i o małżeństwie8. Te wyzwania sądowe postulują właściwą formację
sędziów i biegłych oraz ich właściwy dobór i zarazem są gwarantem
tego, by trybunały kościelne nie przekształcały się w łatwą drogę
rozwiązywania nieudanych małżeństw oraz nieuporządkowanych
sytuacji pomiędzy małżonkami. Służba prawdzie to także odmowa
orzeczenia nieważności małżeństwa.
Przemówienie Jana Pawła II do Roty Rzymskiej z roku 1988 wpisuje się w kontekst dialogu sędziego i biegłego od strony kwalifikowanej i krytycznej interwencji obrońcy węzła małżeńskiego. Wśród
wielu wątków na uwagę zasługuje najpierw krytyka pojęcia normalność, w kontekście patologii. Na polu nauk psychologicznych i psychiatrycznych normalność odnosi się bowiem tylko do ziemskiego
i naturalnego wymiaru osoby i nie bierze się pod uwagę integral7
T. R o z k r u t, Jan Paweł II do Roty…, s. 117; por. także J.T. M a r t i n d e
A g a r, Incapacità consensuale nei recenti discorsi del Romano Pontefice alla Rota Romana, Ius Ecclesiae 2(1989), s. 414.
8
Por. Z. G r o c h o l e w s k i, Sędzia kościelny…, s. 91-93.
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nej wizji człowieka, w jego wymiarze nadprzyrodzonym i transcendentnym. W przypadku nieobecności integralnej wizji człowieka,
stwierdził Papież, na poziomie teoretycznym normalność staje się
bardzo łatwo mitem, natomiast na poziomie praktycznym kończy
się zanegowaniem możności, u większości osób, do wyrażenia ważnej zgody małżeńskiej9. A zatem jeżeli dla psychologa lub dla psychiatry każda forma psychopatologii może wydawać się przeciwna
<normalności>, dla sędziego, który winien mieć integralną wizję
osoby, pojęcie normalności, tj. normalnej kondycji ludzkiej na tym
świecie, obejmuje także umiarkowane formy trudności psychologicznych, wraz z konsekwentnym powołaniem do podążania według
Ducha, także wśród udręk oraz za cenę wyrzeczeń i poświęceń10
Zdaniem Jana Pawła II jedynie formy bardziej poważnych psychopatologii są w stanie dotknąć wolności osoby lub jej rozumowania.
Ponadto psychopatologia musi być wyjaśniana nie tylko poprzez
jej opis, ale przede wszystkim przez globalną ocenę zachowania
i zaangażowania osoby. Jedynie taka całościowa analiza podmiotu,
jego zdolności psychicznych oraz wolności w dążeniu do zrealizowania celów, jest podstawą do tego, aby być przetransponowaną
przez sędziego na kategorie kanoniczne (nr 7).
Innym ważnym wątkiem tego przemówienia było wskazanie
na możliwość przewartościowania koncepcji zdolności małżeńskiej,
gdy biegły deklaruje niezdolność kontrahenta nie w odniesieniu
do zdolności minimalnej, wystarczającej do ważnej zgody małżeńskiej, ale przeciwnie w relacji do ideału pełnej dojrzałości, w perspektywie szczęśliwego życia małżeńskiego11.
Z tych wątków poruszonych przez Papieża w roku 1988 rysują się
ważne zadania obrońcy węzła małżeńskiego w procesach z tytułu niezdolności z kan. 1095. Jest on wezwany do tego, aby skonfrontować
opinię biegłego z wizją normalności antropologii chrześcijańskiej.
Konkretnie jego zadaniem jest wskazanie sędziemu na zauważone
ewentualne błędy, przede wszystkim w przechodzeniu od kategorii
psychologicznych i psychiatrycznych do kanonicznych. Następnie
obrońca węzła winien zwracać uwagę, czy nie zostały zaakceptowane, jako wystarczające dla uzasadnienia diagnozy, opinie naukowo
G i o v a n n i P a u l o II, Discorso alla Rota Romana 1988, (Discorso 1988), nr 5.
Tamże, por. także Ga 5,16,17,24,25; Rz 8,17-18.
11
Discorso 1988, nr 9; T. R o z k r u t, Jan Paweł II do Roty…, s. 128.
9

10
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niepewne albo zawężone jedynie do poszukiwania nienormalności,
bez należytej analizy całej egzystencji kontrahenta12. Ponadto jego
zadaniem jest troska, aby pytania kierowane do biegłego były właściwie sformułowane, aby była zachowana jego kompetencja oraz
by nie oczekiwano od biegłego odpowiedzi w materii kanonicznej.
Winien także korzystać z prawa do repliki, zgodnie z kan. 1603 §3
i prawa apelacji w przypadku pozytywnego wyroku, gdy jest przekonany o niepoprawnej interpretacji opinii i faktów przez sędziego.
Na te istotne wątki z przemówień Jana Pawła II zwrócił też uwagę papież Benedykt XVI w tegorocznym przemówieniu do Roty
Rzymskiej, a odnoszące się szczególnie do kan. 1095, który domaga
się korzystania z ekspertyzy biegłych.
3. Figury prawne kan. 1095 i ich wzajemne relacje
Na rolę sprawczą nupturientów przy zawieraniu małżeństwa można patrzeć pod aspektem podmiotowym i przedmiotowym. Gdy chodzi o ten pierwszy aspekt podmiotowy, a więc odnoszący się do odpowiedniości małżeńskiej podmiotu działającego, to bierze się pod
uwagę to, czy kontrahent miał czy też nie miał zdolność rozumienia
i chcenia, adekwatną do małżeństwa, i czy był lub nie był zdolny
do powzięcia konsensu. Natomiast co się tyczy aspektu przedmiotowego, to uwzględnia się tutaj odpowiedniość podmiotu do adekwatnego ukształtowania przedmiotu zgody małżeńskiej, którym są same
osoby kontrahentów w „małżeńskości” (seksualności)13. Gdy chodzi
o niezdolności konsensualne określone w kan. 1095, nr 1-3, to należy stwierdzić, że dwie pierwsze figury prawne zawarte w kan. 1095
dotyczą niezdolności podmiotowej, trzecia zaś dotyczy niezdolności
przedmiotowej. Mając na względzie ową podwójną rolę kontrahentów w momencie konstytuowania się umowy małżeńskiej, należy
zauważyć, ze powinni oni dysponować zdolnością konsensualną zarówno podmiotową, jak i przedmiotową. W sytuacji zatem określonej nieadekwatności w sferze poznania lub chcenia albo niewystarczalności osobowej nupturientów – jako podmiotów podejmujących
akt lub jako podmiotów będących zarazem jego przedmiotem – ma
miejsce niezdolność konsensualna (incapacitas).
Tamże nr 11; T. R o z k r u t, Jan Paweł II do Roty…, s. 128.
Por. W. G ó r a l s k i, „Matrimonium facit consensus”. Niezdolność konsensualna
do zawarcia małżeństwa, Ateneum Kapłańskie 148(2007), z. 1(587), s. 9.
12
13
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Niezdolność konsensualna określona w kan. 1095 kpk – i to należy wyeksponować – opiera się na kryteriach normatywnych o charakterze i znaczeniu typowo prawnym tj: brak wystarczającego
używania rozumu (nr 1), poważny brak rozeznania oceniającego
(nr 2), niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich
(nr 3). Niezdolności tych nie należy nazywać niezdolnościami psychicznymi lub psychologicznymi. Viladrich dobitnie to podkreśla,
że w gestii kanonicznego prawa małżeńskiego nie leży definiowanie zdrowia psychicznego, podobnie jak dokonywanie klasyfikacji
zaburzeń i schorzeń w tej sferze. Kanonistę (i sędziego kościelnego) interesuje związek przyczynowy zachodzący pomiędzy faktem
psychicznym i jego skutkiem prawnym. Owi interesują się anomalią psychiczną, gdyż może ona być przyczyną określonej sytuacji
prawnej, czyli brakiem zdolności konsensualnej według nr 1-3 kan.
1095. Prawodawca przez taką konstrukcję kan. 1095 kpk chce unikać „automatycznego utożsamiania anomalii psychicznej z niezdolnością konsensualną14. Kanonista i sędzia jest zobowiązany do korzystania z wyników badań innych dyscyplin, to jednak wymaga się
od nich własnych kryteriów oceny niezdolności, pamiętając o tym
by krytycznie odnieść się do ekspertyz biegłych, odróżniając trudności od niezdolności kontrahentów.
W świetle orzecznictwa rotalnego można wskazać, iż niezdolność
do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (nr 3) jest bardzo
ściśle powiązana z poważnym brakiem rozeznania oceniającego
(nr 2) i trudno dokonać wyraźnego rozgraniczenia między tymi
dwiema postaciami niezdolności, tak by je traktować jako całkowicie odrębne i autonomiczne w stosunku do siebie. W przypadkach
anomalii psychicznych i charakterologicznych oraz zaburzeń psychopatycznych osobowości, często brakowi zdolności do rozeznania
oceniającego towarzyszy niemal nieuchronnie niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. I odwrotnie: rzadko bywa,
że dany podmiot, którego rozwój psycho-afektywny powoduje brak
zdolności do nawiązania wspólnoty życia, mógł dysponować zdolnością krytyczną lub swobodą autodeterminacji wystarczającej

14
Por. P.J. V i l a d r i c h, Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i interpretacji
w kanonicznych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, tł. S. Świaczny, Warszawa 2002, s. 35-36.
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do ważnego wyboru małżeńskiego15. Ale też może się zdarzyć i tak,
że ta sama przyczyna psychiczna (np. stan znacznej dezintegracji
osobowości spowodowanej uzależnieniem od narkotyków) może
być zakwalifikowana jednocześnie jako brak wystarczającego używania rozumu, poważny brak rozeznania oceniającego i jako niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich16.
Podsumowując ten punkt rozważań należy stwierdzić, że owe
trzy kryteria prawne niezdolności z kan. 1095, można klasyfikować w trzech odrębnych rodzajach chorób i anomalii psychicznych,
(chociaż jest to trudne, jak zaakcentowano wyżej), i które posiadają swoje własne reguły interpretacyjne i własne wymogi, o których
poniżej. Będą poruszone jednak tylko ważkie i dyskusyjne wątki
w tej materii.
4. Istotne wątki niezdolności
z braku wystarczającego używania rozumu (nr 1)
Nr 1, kan. 1095 stanowi o niezdolności wynikającej z prawa naturalnego, co do wystarczającego używania rozumu przy podejmowaniu zgody na małżeństwo. Przedmiotem tej normy nie jest jedynie
funkcjonowanie spekulatywne rozumu, ale oznacza używanie rozumu tj. konieczny i harmonijny współudział rozumu i woli w ich funkcji decyzyjnej przy zawieraniu małżeństwa. Brak ‘wystarczającego’
używania rozumu oznacza brak właściwego funkcjonowania intelektu, który ma wpływ na funkcjonowanie woli. Wymagając wystarczającego używania rozumu prawodawca odnosi to do wyrażenia
zgody po myśli kan. 1104 kpk, czyli nie chodzi o zwykłe używanie
rozumu (domniemanie po 7 roku życia kan. 97 §2 kpk), ale też
nie chodzi o pełne używanie rozumu. Zatem brak wystarczającego używania rozumu jest związany ze stopniem racjonalności proporcjonalnej do waloru umowy małżeńskiej17. Z treści kan. 1095
nr 1 wynika, że ustawodawca zakłada istnienie minimalnej zdolności do powzięcia konsensu, ale nie jest to tożsame z wiedzą minimalną co do małżeństwa. W przypadku bowiem incapacitas nie ma
możliwości wyrażenia woli, czyli zgody małżeńskiej, wypływającej
15
Por. W. G ó r a l s k i, Kościelne prawo małżeńskie, Wyd. 2, Warszawa 2006,
s. 170-171.
16
Tenże, „Matriminium facit…, s. 19.
17
Por. Tamże, s. 14.
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nie z nieznajomości, lecz z anomalii psychicznej lub innych zaburzeń. W myśl doktryny owa niezdolność może być nie tylko habitualna, lecz także niezdolność aktualna np. stan ostrego upojenia
alkoholowego lub narkotycznego, hipnoza, ostre zaburzenia psychopatyczne lub depresyjne.
Należy zauważyć nie tylko trudności w ustaleniu, co oznacza ‘niewystarczające’ używanie rozumu, ale nie ma zgodności co do kryteriów oceny kategorii sufficiens usus rationis. Ponadto niektórzy mówią o niepotrzebności nr 1 kan. 1095, ponieważ treść jego podlega
absorpcji przez nr 2 tegoż kanonu. Zdaniem Antoniego Stankiewicza wspomniane zjawisko absorpcji jest nie do utrzymania, gdyż
zjawisko braku wystarczającego używania rozumu nie odnosi się
do procesu decyzyjnego formacji konsensu, lecz do podjęcia tegoż
konsensu w formie aktu ludzkiego18. Nr 1 kan. 1095 jest najbardziej
radykalną formą niezdolności do zawarcia małżeństwa.
Kwestią dyskutowaną wciąż jest problem wpływu na integralność
konsensu w przypadku podmiotu działającego w tzw. lucidi intervalli (okres jasny). Jurysprudencja jest zróżnicowana. Zdaje się,
że nie ma ona wpływu na ważność, gdy anomalia nie ujawniła się
przed zawarciem małżeństwa (nie ma logiki prawniczej post hoc,
ergo propter hoc). Natomiast, gdy ona ujawniła się czy to w formie lekkiej czy ciężkiej przed zawarciem małżeństwa, to działanie
w okresie remisji anomalii może mieć wpływ na nieważność małżeństwa. Ważne jest wtedy zwrócenie uwagi na etiologię, rozwój
anomalii, prognozy i ciężkość przypadku w kontekście całej biografii podmiotu19 i większość autorów opowiada się za nieważnością małżeństwa, bo trzeba być zdolny do małżeństwa <tu i teraz>
i nie wystarcza chwilowa zdolność.
5. Istotne kwestie przy poważnym braku
rozeznania oceniającego (nr 2)
Kluczowymi pojęciami w numerze 2 kan. 1095 są : discretio iudicii oraz istotne prawa i obowiązki małżeńskie wzajemne
przyjmowane i dawane. Ideę rozeznania oceniającego odnosi
18
W. G ó r a l s k i, G. D z i e r ż o n, Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego kan. 1095, nn.1-3 KPK, Warszawa 2001, s. 145n.
19
A. D’A u r i a, Il consenso matrimoniale. Dottrina e giurisprudenza canonica, Arcane Roma 2007, s. 148-150.
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się do zgodności działania intelektu i woli w kwestii decyzyjnej
na małżeństwo. Do podjęcia zobowiązań małżeńskich dokonujących się w tym akcie niezbędne jest 1) nie tylko teoretyczne poznanie małżeństwa, lecz także 2) zdolność krytycznego ocenienia
przedmiotu zgody oraz 3) wolność umożliwiająca swobodny wybór. Najbardziej charakterystyczny dla struktury discertio iudicii jest element drugi, tj. zdolność do oceny krytycznej znaczenia
istotnych praw i obowiązków małżeńskich i to nie tylko w odniesieniu do danego momentu, lecz także w odniesieniu do przyszłości życia małżeńskiego20. Należy jeszcze zwrócić uwagę na element wolności wewnętrznej przy discretio iudicii, która to wolność
domaga się, aby wszelkie impulsy innych władz (m.in. uczucia i instynkty), wpływając na wolę nie odznaczały się taką intensywnością, by ją koniecznie determinowały21. Poważny brak rozeznania
oceniającego co do istotnych obowiązków małżeńskich skutkuje
niezdolnością konsensualną.
Drugim kluczowym pojęciem przy analizie tego punktu jest rozumienie istotnych obowiązków małżeńskich. Wypracowane listy
istotnych obowiązków małżeńskich przez Ryszarda Sztychmilera22
i Pedro-Juana Viladricha są cennym przedsięwzięciem w kanonistyce i nie ma potrzeby ich teraz przywoływać. Zresztą, jak niektórzy zauważają23, jest to zbędne, natomiast wskazanie konkretnych
obowiązków i określenie, które z nich nie są istotne jest zabiegiem
ważnym, z którym usiłuje się uporać orzecznictwo sądowe. W tym
sensie warto przytoczyć wyrok c. Faltin24 z 4.03.1992 r. w który podkreśla, że istotne obowiązki małżeńskie należą do istoty przymierza
małżeńskiego, a więc odnoszą się do celów oraz do jego istotnych
przymiotów. Istotne obowiązki dają się więc wyprowadzić z istoty
małżeństwa, i przeciwnie nieistotne obowiązki są poza istotą małżeństwa. Problem jednak w tym, że niestety ani w doktrynie, ani
w orzecznictwie nie usiłuje się zgłębić istoty małżeństwa.

Por. W. G ó r a l s k i, G. D z i e r ż o n, Niezdolność konsensualna …, s. 160.
Por. W. G ó r a l s k i, „Matrimonium facit…, s. 16.
22
Por. R. S z t y c h m i l e r, Istotne obowiązki małżeńskie, Wydawnictwo ATK,
Warszawa 1997.
23
Por. W. G ó r a l s k i, G. D z i e r ż o n, Niezdolność konsensualna …, s. 168.
24
RRD 82:1992, s. 495.
20
21
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Kierunek myślenia, że z istoty małżeństwa należy wyprowadzać
istotne obowiązki, zdaje się potwierdzać opublikowany wyrok c. Sobański z 4.7.2003. na łamach czasopisma Ius Matrimoniale. Czytamy
w nim: „Analiza tego, co składa się na istotne obowiązki małżeńskie, musi wyjść od ujęcia istoty małżeństwa. Wspólnota małżeńska
to wedle nauki Soboru Watykańskiego II „głęboka wspólnota życia
i miłości” (GS 48), obejmująca aspekty nie tylko fizyczne, lecz także
duchowe. Zaistnienie takiej wspólnoty zakłada zdolność do wzajemnego oddania się i przyjęcia. Dzięki temu powstaje międzyosobowa jedność, w której wzajemna miłość małżonków odpowiednio
się wyraża, rozwija i dojrzewa (por. GS 50). (…) i nieco dalej: „Kłóci się z miłością egoizm, szukanie siebie, tendencje do panowania i rządzenia, agresja wobec partnera. W świetle orzecznictwa
kościelnego małżeństwo wymaga zdolności do oddania się drugiej
osobie zarówno w sferze fizycznej jak i duchowej przy zachowaniu
autonomii i godności osób; zdolności do przezwyciężania własnego egoizmu oraz do dostrzegania własnych niedostatków; krótko
mówiąc: zdolności do wyjścia poza swój własny świat. Podkreślić
przy tym trzeba wyłączność wspólnoty małżeńskiej, co oznacza oddania się bez reszty i ofiarne współdziałanie dla wzajemnego dobra.
Tego wszystkiego małżonkowie mają prawo wzajemnie oczekiwać,
to wszystko składa się na małżeństwo i tym samym należy do jego
kształtu prawnego”25. Pogląd, że istotę incapacitas assumendi należy wiązać z istotą małżeństwa, prezentuje też J.Hervada26.
Konkludując na temat istotnych obowiązków małżeńskich można stwierdzić, że kontrahenci wraz z aktem zgody małżeńskiej
nie stwarzają ani nie ustanawiają istotnych obowiązków małżeństwa, lecz jedynie je akceptują, bez możliwości wprowadzenia jakichkolwiek ograniczeń, i to pod sankcją nieważności – to z jednej strony, a z drugiej strony niezdolność do podjęcia istotnych
obowiązków małżeńskich musi być kwalifikowana w konfrontacji
z nimi. Nie do przyjęcia byłaby jednak próba ‘rozciągania’ obowiązków twierdząc, że ich źródłem jest rzekomo istota małżeństwa. Nadto też przy ujęciu istoty małżeństwa oraz składających
25
Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 4.07.2003 (niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich), Ius Matrimoniale T 9/15/2004,
s. 224-225.
26
J. H e r v a d a, Relaccion sobre la esencia del matrimonio y el consentimiento matrimonial, w: Vetera et Nova, T.2, Pampelona 1991, s. 1339-1361.
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się na nie obowiązków, nie wolno zejść poniżej granicy, poza którą
nie jest już do spełnienia to, co składa się na elementy małżeństwa.
W ocenie, czy dojrzałość i rozwój psychiczny pozostaje odpowiedni
i wystarczający do zawarcia małżeństwa, trzeba wziąć pod uwagę
prawo każdej osoby ludzkiej do zawarcia i istotę małżeństwa oraz
składających się na nie obowiązków i praw. Znaczy to, że wymogów
do zawarcia nie wolno posuwać zbyt wysoko, by nie zamknąć drogi
do małżeństwa osobom o ograniczonym rozeznaniu czy utrudnionej
zdolności wykonywania obowiązków małżeńskich27. Pojęcie ważności małżeństwa jest do pogodzenia z niedoskonałościami i brakami większości ludzi, a nawet pewnymi anomaliami psychicznymi,
bo przecież niezdolność prawna i anomalia psychiczna nie są automatycznie i w sposób konieczny tą samą rzeczywistością28.
6. Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków
małżeńskich z przyczyn natury psychicznej (nr 3)29
Nr 3 kanonu 1095 brzmi: Niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci,
którzy z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych
obowiązków małżeńskich.”
Tekst prawny używa czasownika podjąć (assumere) i jego ścisłe
znaczenie odnosi się do tego aspektu dobrowolności konsensu – jak
pisze Pedro-Juan Viladrich30 – który polega na istotnej antycypacji,
na przyjęciu <tu i teraz> możliwości przyszłych aktów i zachowań
mających istotny wpływ na ukierunkowanie wspólnoty małżeńskiej
ku jej obiektywnym celom. Podjąć się nie oznacza ‘zagwarantować sukces’, lecz zobowiązać się <tu i teraz> szczerym zamiarem
do wprowadzenia w życie tych aktów i zachowań jako obowiązek
małżeński, to jest to, co ze sprawiedliwości należy się współmałżonkowi. Z kolei czasownik wypełnić (adimplere) akcentuje realizację
istotnych zadań małżeńskich. W kontekście używania tych określeń

27
Por. Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 28.11.2002 r.
z tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, Ius Matrimoniale
8/14/2003 s. 223.
28
Por. J.P. V i l a d r i c h, Konsens małżeński…, s. 80.
29
Punkt opracowany głównie w oparciu o artykuł: H. S t a w n i a k, Niezdolność
do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej (nr 3), PK
48(2005) nr 1-2, s. 35-47.
30
P.J. V i l a d r i c h, Konsens małżeński…, s. 73.
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trafnie zauważa W. Góralski31, że zwrot „podjąć istotne obowiązki
małżeńskie” dotyczy małżeństwa in fieri, podczas gdy zwrot „wypełnić istotne obowiązki małżeńskie” odnosi się do małżeństwa in
facto esse, a przecież niezdolność konsensualna odnosi się do momentu wyrażenia zgody małżeńskiej.
Pojęcie incapacitas assumendi dookreśla też pojęcie ‘trudności’
(difficultas), na które zwrócił uwagę Papież Jan Paweł II w przemówieniu do Roty Rzymskiej w 1987 i 1988 r. Stąd audytorzy wskazują na wyraźne zróżnicowanie pomiędzy tymi dwoma pojęciami
tj. trudnością oraz niezdolnością. Podkreślają oni za papieżem, iż
trudność życiowa nie może być uważana za przyczynę nieważności
małżeństwa, natomiast niezdolność do podjęcia powoduje nieważność. Jednocześnie należy spostrzec, że praktyczna aplikacja tej dystynkcji w procesie jest zadaniem niezwykle trudnym32. Viladrich
zwraca też uwagę, że w przypadku licznych niepowodzeń małżeńskich trwałe pogorszenie się relacji między małżonkami osiąga taką
skalę, że może powodować psychologiczną niezdolność jednego
z nich lub obojga do wypełnienia istotnych obowiązków. Należy być
bardzo ostrożnym badając biograficzne iter jakiegoś małżeństwa,
by nie pomylić „niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków”
istniejącej już w momencie zawarcia małżeństwa – co niesie ze sobą
nieważność aktu – z ‘nabytą’ w czasie uciążliwego przebiegu współżycia małżeńskiego niezdolnością wypełnienia istotnych obowiązków, jako rezultat właśnie takiego trudnego i nieszczęśliwego życia33. Przyczyna psychiczna musi już w akcie zawarcia małżeństwa
wywołać prawdziwą niezdolność, czyli winna być uprzednia, a termin assumere mocno akcentuje moment uprzedniej niezdolności
do realizacji istotnych obowiązków małżeńskich.
Generalnie wymienia się następujące cechy incapacitas: ciężkość, uprzedniość, trwałość i charakter absolutny. Prof. Góralski
po przeanalizowaniu poglądów w doktrynie i orzecznictwie przy
trzech pierwszych postawił znaki zapytania, przychylając się raczej
Por. W. G ó r a l s k i, G. D z i e r ż o n, Niezdolność konsensualna …, s. 198.
Por. Dec. c. Pompedda z 19.10.1990, RRD 82:1990, s. 686; Dec. c. Laversin z 24.03.1993, RRD 85:1993, s. 230; Dec. c. Defilippi z 5.03.1996, RRD 88:1996,
s. 186n.
33
P.J. V i l a d r i c h, Konsens małżeński …, s. 76; (s. 76, por. też Relazione sull’attività della Rota Romana nell’Anno giudiziario 2002, Quaderni dello Studio Rotalae
(QDSR) 13(2003), s. 158.
31
32

Prawo Kanoniczne_52_3-4.indd 241

28-10-2009 09:05:34

242

KS. H. STAWNIAK

[14]

do opinii, że te właściwości nie są wymagane by mówić o zaistnieniu incapacitas. W odniesieniu do właściwości ‘absolutność niezdolności’ przywołany uczony opowiada się wyłącznie za niezdolnością
absolutną odrzucając niezdolność relatywną34. Nie brak wprawdzie
wyroków i uczonych lansujących tezę o znaczeniu relewantnym tzw.
incapacitas relativa35, to jednak argumenty wysuwane przez przeciwników są poważne. Są nimi: błędne przenoszenie właściwości
impotencji na incapacitas; mylenia niezdolności pomiędzy małżonkami (zjawisko niekompatybilności charakterów) z niezdolnością
osoby lub osób ze względu na przedmiot zgody; mieszanie stanu
faktycznego z przyczyną nieważności; mieszanie pojęcia zaburzenia psychicznego z niezdolnością prawną36. Na temat kwestii absolutność czy relatywność Prof. Viladrich stwierdza, że terminy te
są adekwatne w stosunku do impotencji, natomiast niewłaściwe
do określenia zdolności konsensualnej. Do jej określenia są, jego
zdaniem, adekwatne następujące: albo zdolność jest wystarczająca
i wtedy skuteczna w porządku prawnym, albo jest niewystarczająca i wtedy jest zupełnie nieskuteczna. Zdolność konsensualna jako
rzeczywistość prawna albo jest pełna przez wystarczalność, albo absolutnie nie istnieje37.
Niezdolność, o której mowa w nr 3 może zostać jedynie wywołana przez przyczyny natury psychicznej. Należy zatem uważać
je za element konstytutywny incapacitas. Historia powstania tego
określenia w kolejnych projektach (anomalie psychoseksualne, potem poważna anomalia psychiczna) pokazuje, iż ostateczna redakcja normy jest przemyślana i przy ustaleniu niezdolności przyczyny
natury psychicznej wchodzą w grę. Analizując orzecznictwo rotalne
w tej materii można zauważyć, iż nie dąży się do wypracowania generalnego kryterium w tej kwestii. Podkreśla się natomiast, iż przyczyny natury psychicznej, pojęte same w sobie, nie stanowią jeszcze
tytułu nieważności małżeństwa. Stąd też musi istnieć ścisła korelacja pomiędzy nimi a niezdolnością kontrahenta. Sędzia musi mieć
na uwadze proporcję między tymi przyczynami natury psychicznej
34
Por. W. G ó r a l s k i, G. D z i e r ż o n, Niezdolność konsensualna…,
s. 211-230.
35
Na przykład wyroki c. Serrano Ruiz dec. z 21.05.1976, SRRD 68:1976, s. 208-217;
Dec. z 19.05.1978, SRRD 70:1978, s. 322.
36
Por. W. G ó r a l s k i, G. D z i e r ż o n, Niezdolność konsensualna…, s. 222-229.
37
P.J. V i l a d r i c h, Konsens małżeński…, s. 122.
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i ich końcowym skutkiem sprawiającym w podmiocie niezdolność
do podjęcia istotnych powinności małżeńskich. Należy ponadto
dodać, że audytorzy rotalni nie starają wypracować taksatywnego
katalogu przyczyn natury psychicznych, ale określają je w każdej
prowadzonej sprawie38.
Paulo Bianchi analizując orzecznictwo rotalne z interesującego
nas tytułu wylicza następujące schorzenia mogące spowodować
incapacitas: alkoholizm chroniczny, syndrom bordeline, epilepsję,
nadwrażliwość seksualną, nerwicę lękową, nerwice obsesyjne, fobię
obsesyjną, oligofrenię, homoseksualizm, paranoję, osobowość socjopatyczną, szok emocyjny, psychozę maniakalno-depresyjną oraz
schizofrenię39.
7. Instrukcja Digniatas connubii
(artt. 203 i 209) w kontekście kan. 1095 KPK
Należy podkreślić i zauważyć, że Instrukcja DC w art. 20340 nieco
szerzej niż kan. 1680 wylicza przypadki, w których powinno skorzystać z biegłego, i wymienia wprost kan. 1095 kpk. Instrukcja, jako
regułę generalną, określa konieczność biegłego, przede wszystkim
w procesach z tytułu impotencji (kan.1084 §1) oraz w procesach
z tytułów niezdolności, o których w kan. 1095, nr 1-3. Ale też zgromadzony materiał dowodowy może niekiedy usprawiedliwić niepowołanie biegłego, zwłaszcza wtedy, gdy zawiera on np. karty
kliniczne lub inne opinie biegłych. Warto w tym kontekście przywołać interesującą deklarację Najwyższego Trybunału Sygnatury
Apostolskiej z dnia 16.06.1998 r. (Quaesitum de usu periti in causis
nullitatis matrimonii)41, która zasadniczo mówi o potrzebie powo38
Por. Dec. c. Defilippi z 503.1996, RRD 88:1996, s. 188; Dec. Laversin z 2701.1993,
RRD 85:1993, s. 34; Dec. c. Ragni z 6.02.1996, RRD 88:1996, s. 96; Dec. c. Bruno
z 27.03.1992, RRD 84:1992, s. 152-154.
39
Por. P. B i a n c h i, Seminario sulla „incapacità gli obblighi essenziali del matrimonio” (can. 1095, 3), Roma 2000, s. 1-37.
40
„W sprawach z tytułu impotencji lub wady konsensu z powodu choroby umysłowej
lub niezdolności, o których w kan. 1095, sędzia powinien skorzystać z pomocy jednego
lub kilku biegłych, chyba że z okoliczności wydaje się to wyraźnie niepotrzebne” §1
art. 203, w: Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, pod red. T. R o z k r u t a, Sandomierz 2007, s. 279.
41
Supremum Tribunal, w: Forum. A Review of Canon Law and Jurisprudence. Edited and Published by The Maltese Ecclesiastical Tribunal, 9, 2(1998), 51-57; U. N a v a r r e t e, Commentarium, Periodica 87(1998) 623-641.
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łania biegłego, który określa kondycję psychiczną stron procesowych w chwili zawierania małżeństwa i jest środkiem dowodowym,
który dopomaga sędziemu w zdobyciu pewności moralnej. Wspomniana deklaracja stwierdza, że w dwu przypadkach opinia o stanie
psychicznym nie będzie konieczna: 1) materiał dowodowy zawiera
dokument, który zezwala sędziemu na zdobycie wystarczającego
przekonania; 2) również wtedy, gdy z faktów i okoliczności procesowych jasno wynika niewystarczające używanie rozumu albo poważny brak rozeznania oceniającego lub też niezdolność podjęcia
istotnych obowiązków małżeńskich. W takich przypadkach, może
nastąpić deklaracja nieważności małżeństwa, i owszem nie jest wymagana dokładna diagnoza przyczyny natury psychicznej. Wymienione dwa przypadki, podkreśla Deklaracja, są wyjątkami od reguły
generalnej42.
Z kolei art. 209 DC podkreśla, że w wypadku niezdolności według kan. 1095 nr 1-3, należy skorzystać z biegłego, którego należy
zapytać o występowanie w czasie zawierania małżeństwa konkretnej anomalii ( a więc nie tylko zwykłej niedojrzałości psychicznej).
Powołany biegły ma określić, czy ma ona charakter trwały czy przejściowy, jaka była jej ciężkość, kiedy i z jakiej przyczyny oraz w jakich
okolicznościach się zrodziła i jak się uzewnętrzniła. W dalszej części art. 209 uszczegóławia zadania biegłego dotyczące poszczególnych numerów kan. 1095. I tak przy nr 1 tj. braku używania rozumu
(kodeks mówi o wystarczającym używaniu rozumu) biegły ma odpowiedzieć, czy anomalia poważnie zakłóciła jego używanie w momencie zawierania małżeństwa, jaką miała intensywność i jak się
uzewnętrzniał tenże brak używania rozumu. W odniesieniu do braku rozeznania oceniającego (nr 2), Instrukcja stanowi, że biegły ma
wskazać wpływ anomalii na zdolność krytyczną oraz na zdolność
autonomicznego podejmowania poważnych decyzji, zwłaszcza ma
zwrócić uwagę na wolność i autonomię podmiotową w wyborze stanu życia. Wreszcie w sprawach dotyczących niezdolności podjęcia
istotnych obowiązków małżeńskich (nr 3), należy pytać, jaka byłaby
natura oraz ciężkość przyczyny psychicznej, z powodu której strona
nie tylko ma poważną trudność, ale również niemożliwość realizowania zadań związanych z obowiązkami małżeńskimi.
42

Por. T. R o z k r u t, Jan Paweł II do Roty…, s. 119-120.
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Biegły w swojej opinii ma odpowiedzieć, na te pytania według
wskazań swojej techniki i zdobytej wiedzy. Biegły musi pamiętać,
że nie może przekraczać swoich kompetencji, czyli nie powinien
wypowiadać się na temat nieważności małżeństwa, które to orzekanie należy wyłącznie do sędziego kościelnego, który jest określany jako peritus peritorum. Z kolei sędzia w kontekście kan. 1095
i art.209 powinien uwzględnić w pytaniach powyższe treści.
8. Wskazania do Roty Rzymskiej pap. Benedykta XVI z 2009 r.
Papież przywołując powyżej analizowane przemówienia Jana Pawła II do Roty Rzymskiej z 1987 i 1988 roku, podkreślił, że zwykle
osoby są zdolne do zawarcia małżeństwa. Zaznaczył przy tym o niebezpieczeństwie lansowania pesymizmu antropologicznego, który
mówi o ‘niemożliwości’ zawierania małżeństwa. Zdaniem papieża
Benedykta XVI43 nie można też mieszać prawdziwej niezdolność
do małżeństwa z realnymi trudnościami małżeńskimi i lansować,
zwłaszcza wśród młodych, niemożliwości i nieżyciowości utrzymywania wspólnoty małżeńskiej. Tymczasem rzeczywistość małżeńska jest otwartą możliwością dla mężczyzny i kobiety, co więcej
jest drogą powołaniową dla zdecydowanie większej części ludzi.
Natura ludzka jest zraniona swoich siłach naturalnych, poddana
niewiedzy, cierpieniu i władzy śmierci oraz skłonna do grzechu44,
ale przez to nie jest nieautentyczna i niewydolna do podjęcia i zrealizowania aktu zgody małżeńskiej. Ojciec Święty zaznaczył też,
że w sprawach o nieważność małżeństwa sędzia posługuje się ekspertyzą w ustaleniu prawdziwej niezdolności, która jest wyjątkiem
od zasady naturalnej zdolności koniecznej do decydowania i realizowania się przez wzajemne obdarzanie się sobą, z którego powstaje węzeł małżeński.
L’incapacità a contrarre il matrimonio (can. 1095 CIC) alla luce dei
discorsi papali alla Rota Romana e della dottrina della Chiesa
Il presente articolo è una più ampia versione della conferenza tenuta
agli impiegati dei tribunali ecclesiastici. L’oggetto di questo studio consta
43
Discorso del Santo Padre Benedetto XVI al Tribunale della Rota Romana in
occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario, 29 gennaio 2009, www.vaticana.
va/holy...father/benedict xvi/speeches/2009/ja... pobrano 17.04.2009, s. 2 z 3.
44
Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, nr 405.
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dell’applicazione del can. 1095 CIC nella giurisprudenza ecclesiale in base ad
alcune indicazioni contenute nei discorsi dei pontefici alla Rota Romana e del
Magistero della Chiesa. L’essenziale filo dello studio sono le questioni di giovarsi
abilmente delle scienze psicologiche o psichiatriche (nel contesto dell’antropologia
cristiana, come pure nel contesto del pessimismo antropologico), inoltre anche
le questioni di usufruire abilmente dei giudici sulle perizie degli esperti, alla
fine della loro valutazione giuridica. Ulteriormente viene trattato il tema delle
reciproche relazioni tra le figure d’incapacità considerate dal can. 1095 CIC e
dei loro esenziali elementi. Il suddetto canone si analizza anche alla luce degli
art. 203 e 209 dell’istruzione Dignitas connubii. Infine, viene sottolineato il fatto
accertato da Benedetto XVI, che le persone semplici sono capaci al matrimonio e
non si può mescolare le difficoltà nel funzionamento del matrimonio con una vera
incapacità di contrarlo.

Prawo Kanoniczne_52_3-4.indd 246

28-10-2009 09:05:34

Prawo Kanoniczne
52 (2009) nr 3-4

URSZULA NOWICKA
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

KANONICZNA FORMA ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA
Z PRAWOSŁAWNYM WG KPK I KKKW
Treść: Wstęp. – 1. Dlaczego nie do ważności? – 2. Interpretacja
normy. – 2.1. Szafarz święty. – 2.2. Interwencja – obecność. – 2.3. Pozostałe
wymogi prawa. – Zakończenie.

Wstęp
Termin „Prawosławie” to nazwa używana potocznie dla określenia wschodniobizantyjskiego chrześcijaństwa, która jest dosłownym
tłumaczeniem greckiego terminu orthodoxia (prawowierność), używanego w obu częściach cesarstwa rzymskiego już od II w. na oznaczenie prawdziwej doktryny. Prawosławie jako doktryna i jako
społeczność tkwi swoimi korzeniami w systemach wypracowanych
na pierwszych soborach powszechnych, które dały podwaliny teologii dogmatycznej i jurysdykcji całego ówczesnego chrześcijaństwa.
Tym, co oddziela prawosławie od katolicyzmu, jest przede wszystkim różnica wrażliwości w przeżywaniu wiary, a przepaść, która
wytworzyła się między nimi miała głównie zakorzenienie w rywalizacji politycznej1, a w konsekwencji społecznej i kulturowej. Stąd
prosta droga do różnic prawnych i liturgicznych, które – pomimo
istniejącej pomiędzy tymi Kościołami wspólnoty – powodują także
liczne problemy praktyczne. Jednym z nich stała się konieczność
zachowania kanonicznej formy zawarcia małżeństwa, wymaganej
dla jego ważności już od Soboru Trydenckiego2. Małżeństwo zawie1
Por. S. K i r y ł o w i c z, Prawosławie, w: J. K e l l e r, W. K o t a ń s k i, W. T y l a c h (red.), Zarys dziejów religii, Warszawa 1988, s. 689; M. M a l h e r b e, Religie
ludzkości, Kraków 1999, s. 115-116.
2
S o b ó r T r y d e n c k i, Dekret Tametsi (11 XI 1563), sess. XXIV, c. 1, w:
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rane z osobą wyznania prawosławnego jest – zgodnie z kwalifikacją
kodeksową – małżeństwem mieszanym; w sposobie jego zawierania zarówno KPK jak i KKKW przewidują jednak wyjątek – forma kanoniczna obowiązuje jedynie do godziwości. Interpretacja tej
normy napotyka jednak na pewne trudności, jak choćby w zakresie
pojęcia szafarza świętego, znaczenia jego udziału/obecności czy konieczności zachowania pozostałych wymogów prawa.
1. Dlaczego nie do ważności?
Wprowadzona dekretem Tametsi Soboru Trydenckiego kanoniczna forma zawarcia małżeństwa obowiązywała w parafiach,
w których dekret został ogłoszony. W ciągu kolejnych wieków powodowało to liczne trudności interpretacyjne, gdyż dekret albo
nie wszędzie został ogłoszony albo tracił znaczenie na mocy przeciwnego zwyczaju. Tym trudniejsza była sytuacja, gdy chodziło o zawieranie małżeństw przez katolików wschodnich. Z jednej strony
byli przecież katolikami i uznali prymat papieża, najwyższego prawodawcy w Kościele. Z drugiej zachowali swą odrębność obrządkową, łącząc się z Kościołem rzymsko-katolickim jedynie w kwestii
dogmatów. Co więcej, określona w dekrecie Tametsi forma zawarcia
małżeństwa nie obejmowała świętego obrzędu, który na Wschodzie
był i jest wymagany do ważności małżeństwa. Niektóre z Kościołów
wschodnich, na mocy prawa partykularnego, przyjmowały formę
trydencką3, a następnie poddawane były postanowieniom dekretu
Ne temere Kongregacji Soboru z 2 VIII 1907 r.4. Inne przestrzegały
takiej formy, jaka została – na ich terytorium – wprowadzona przez
partykularne synody Wschodu lub długoletnie zwyczaje. W tych
Kościołach małżeństwa z akatolikami były uważane za ważne, także
jeśli zostały zawarte wobec kapłana prawosławnego.
Gdy w 1917 r. promulgowano Kodeks Prawa Kanonicznego wszelkie wątpliwości i wyjątki w zakresie zachowania formy kanonicznej
A. B a r o n, H. P i e t r a s, Dokumenty Soborów Powszechnych, t. IV, Kraków
2005, s. 722-723.
3
Np. Rusini zostali zobligowani do przestrzegania formy trydenckiej na mocy postanowień Synodu w Zamościu w 1720 r. (Zob. Synodus provincialis Ruthenorum (26
VIII 1720), w: J. D. M a n s i (red.), Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, t. XXXVII, Paris 1907-1913, s. 108.
4
S a c r a C o n g r e g a t i o C o n c i l i i, Decretum Ne temere (2 VIII 1907),
AAS 40 (1907), s. 526.
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zostały usunięte – wszędzie i wszystkich łacinników zaczęła obowiązywać zasada, że małżeństwa pomiędzy katolikami i ochrzczonymi
akatolikami (bez różnicy czy prawosławnymi czy protestantami)
muszą być zawierane w przepisanej formie kanonicznej5, a zawarcie
małżeństwa coram ministro acatholico pociągało za sobą ekskomunikę latae sententiae, zarezerwowaną Ordynariuszowi6. W praktyce
oznaczało to, że małżeństwo zawarte nie wobec własnego proboszcza, ordynariusza miejsca lub kapłana delegowanego przez jednego z nich, ale pobłogosławione w Cerkwi prawosławnej nie może
być uznane za ważne, właśnie z powodu braku formy kanonicznej.
Nadal jednak nierozwiązana została sytuacja katolików wschodnich – ci byli zobowiązani do zachowania formy kanonicznej kiedy
zawierali małżeństwa z katolikami łacińskimi7. Dopiero analogiczna norma (z zachowaniem oczywiście rytu świętego) została włączona do ogłoszonego w 1949 r. motu proprio Crebrae allatae sunt,
zobowiązującego katolików wschodnich8.
Sytuacja była o tyle trudna, że wiele małżeństw katolicko-prawosławnych było zawieranych w Cerkwiach, wskutek czego Kościół
katolicki nie mógł uznać ich ważności. To z kolei narażało wiernych
na życie niesakramentalne. Do tego dochodziła także świadomość
jedności, jaka pomimo różnic istnieje pomiędzy katolicyzmem
i wschodnim chrześcijaństwem. Ta świadomość została w sposób
szczególny podkreślona w dekrecie soborowym Unitatis redintegratio, n. 15, zgodnie z którym Kościoły prawosławne mimo odłączenia,
posiadają prawdziwe sakramenty, szczególnie zaś na mocy sukcesji
apostolskiej, kapłaństwo i Eucharystię9. Uznanie sakramentalności
5
KPK 1917, kan. 1099 § 1 n. 2: Ad statutam superius formam servandam tenentur:
2º Iidem, de quibus supra [omnes in catholica Ecclesia baptizati et ad eam ex haeresi
aut schismate converse], si cum acatholicis sive baptizatis sive non baptizatis etiam post
obtentam dispensationem ab impedimento mixtae religionis vel disparitatis cultus matrimonium contrahant.
6
KPK 1917, kan. 2319 § 1 n. 1: Subsunt excommunicationi latae sententiae Ordinario
reservatae catholici: 1º Qui matrimonium ineunt coram ministro acatholico contra praescriptum can. 1063 § 1.
7
KPK 1917, kan. 1099 § 1 n. 3: Ad statutam superius formam servandam tenentur: 3º
Orientales, si cum latinis contrahant hac forma adstrictis.
8
P i u s XII, Motu proprio Crebrae allatae sunt (22 II 1949), AAS 41 (1949),
s. 89-117, kan. 85 § 1: Ea tantum matrimonia valida sunt, quae celebrantur ritu sacro
coram Hierarcha loci vel parocho loci vel sacerdote, cui ab alterutro collata est facultas
matrimonium benedicendi, et duobus saltem testibus (…).
9
S o b ó r W a t y k a ń s k i II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 21
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i eklezjalności, a także wspomniana powyżej konieczność zapobieżenia licznym małżeństwom nieważnym, doprowadziła do zwolnienia z obowiązku zachowania formy kanonicznej najpierw katolików wschodnich, kiedy zawierają małżeństwa z ochrzczonymi
akatolikami wschodnimi. W tym zakresie w dekrecie soborowym
Orientalium Ecclesiarum zostało postanowione: w celu zapobieżenia małżeństwom nieważnym w przypadku, kiedy katolicy wschodni wchodzą w związek małżeński z ochrzczonymi niekatolikami
wschodnimi, a także w celu zatroszczenia się o trwałość i świętość
węzła małżeńskiego oraz o pokój domowy, święty Sobór postanawia
kanoniczną formę zawarcia w wypadku tych małżeństw ograniczyć
jedynie do godziwości, do ważności wystarczy obecność wyświęconego szafarza, przy zachowaniu wszystkich innych wymogów prawa10.
Ta sama norma została następnie powtórzona w dekrecie Crescens
matrimoniorum Kongregacji dla Kościołów Wschodnich11 odnośnie przypadków małżeństw zawieranych pomiędzy katolikami łacińskimi i prawosławnymi. Podobne normy zostały przyjęte w obu
kodeksach, jednak z pewną modyfikacją – dla ważności małżeństwa
zawartego z ochrzczonym akatolikiem wymaga się już nie prostej
presentia ministri sacri, ale w kan. 834 § 2 KKKW błogosławieństwa
kapłana, zaś w kan. 1127 § 1 KPK udziału świętego szafarza12.
2. Interpretacja normy
Przywołane powyżej kanony, o charakterze z pewnością ekumenicznym, wydają się być niemal identyczne. Oba bowiem zachowania zwyczajnej formy kanonicznej przy zawieraniu małżeństwa
XI 1964, n. 15, w: Sobór Watykański II, Konstytucje – dekrety – deklaracje, Pallotinum – Poznań 2002, s. 204.
10
S o b ó r W a t y k a ń s k i II, Dekret o katolickich Kościołach wschodnich
Orientalium Ecclesiarum, 21 XI 1964, n. 18, w: Sobór Watykański II, Konstytucje – dekrety – deklaracje, dz. cyt., s. 182.
11
K o n g r e g a c j a d l a K o ś c i o ł ó w W s c h o d n i c h, Dekret Crescens matrimoniorum o małżeństwach mieszanych pomiędzy katolikami i wschodnimi
ochrzczonymi akatolikami, 22 II 1967, AAS 59 (1967), s. 165.
12
Por. także P a p i e s k a R a d a d s . J e d n o ś c i C h r z e ś c i j a n, Dyrektorium o stosowaniu zasad i norm dotyczących ekumenizmu, 25 III 1993, n. 153, AAS
85 (1993), s. 1094: Małżeństwo między stroną katolicką a członkiem Kościoła wschodniego jest ważne, jeżeli celebrował je szafarz wyświęcony zgodnie z określonym obrzędem
religijnym, pod warunkiem, że inne przepisy prawa, wymagane do ważności, zostały zachowane. W tym przypadku kanoniczna forma celebrowania wymagana jest do godziwości.
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z akatolikami wschodnimi wymagają jedynie do godziwości. Ad
validitatem z kolei konieczne jest błogosławieństwo kapłana (jeśli
małżeństwo zawierane jest pomiędzy katolikiem wschodnim a prawosławnym) lub udział świętego szafarza (w przypadku małżeństwa
katolika łacińskiego z akatolikiem wschodnim), z zachowaniem innych wymogów prawa (w obu tych sytuacjach). To skłania do postawienia przynajmniej kilku pytań odnośnie znaczenia słów użytych
w przywołanych kanonach oraz ich interpretacji.
2.1. Szafarz święty
Dla prawa wschodniego ważne są tylko te małżeństwa, które zostały zawarte z rytem świętym, który konstytuuje się w kapłańskim błogosławieństwie. Stąd nie może dziwić użyte w treści
kan. 834 § 2 KKKW sformułowanie ad validitatem requiritur benedictio sacerdotis. Ani diakon, ani tym bardziej osoba świecka nie ma
prawa udzielić błogosławieństwa. W Kościele łacińskim asystencja
świadka urzędowego przy ślubie ma charakter inny niż na Wschodzie, musi on bowiem jedynie pytać małżonków o ich zgodę małżeńską oraz przyjąć ją w imieniu Kościoła; udzielane małżonkom
błogosławieństwo nie jest elementem istotnym formy kanonicznej,
aczkolwiek w praktyce nie są one od siebie oddzielane. Jednak asystencja, jako akt typowo prawny, może być wykonywana zarówno
przez kapłana, jak również diakona a nawet – pod określonymi
warunkami – osobę świecką. Przyjmując za słuszną hipotezę Jose
Francisco Castaño, iż wyrażenie minister sacer użyte w treści kan.
1127 § 1 KPK ma znaczenie bardzo specyficzne, nie oznacza bowiem asystującego w jego sensie technicznym, ale szafarza świętego
w znaczeniu ministra kultu (choć w praktyce będzie to ta sama
osoba), należy przyjąć za możliwy przypadek małżeństwa pomiędzy
katolikiem łacińskim i akatolikiem wschodnim, w którym asystować
będzie osoba świecka13. Ponieważ jednak udziału szafarza świętego
przy zawieraniu małżeństwa mieszanego nie należy mylić z właściwą
formą kanoniczną (gdyż ta wymagana jest jedynie do godziwości),
dlatego należy interpretować pojęcie szafarza świętego w kontekście otwarcia na tradycję Kościołów wschodnich, a zatem rozpatrywać go jako tego, kto jest zdolny do udzielenia ślubnego błogosławieństwa nupturientom. Niezależnie bowiem od tego, z kim
13

Por. J. F. C a s t a ñ o, Il sacramento del matrimonio, Roma 1992, s. 417.
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zawiera małżeństwo katolik wschodni i czy w praktyce – zgodnie
z normami prawa – forma kanoniczna będzie w danym przypadku
zachowana, benedykcja jest niezbędna, jako element istotny (dodany z woli Kościoła) do istoty sakramentu.
Nadal jednak pozostaje otwarta kwestia, kto zatem może sprawować ryt święty w ujęciu kan. 828 § 2 KKKW. Nie ulega wątpliwości,
że katolickie prawo wschodnie nie przyznaje diakonowi prawa asystowania i błogosławienia małżeństwa, ale przepisuje ad validitatem
błogosławieństwo kapłana. Konsultorzy Papieskiej Komisji dla Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego Wschodniego, dyskutując nad
rewizją kan. 85 motu proprio Crebrae allatae sunt podjęli ów problem błogosławienia małżeństwa przez diakona i uznali, że diakon,
ze względu na tradycję wschodnią oraz biorąc pod uwagę względy ekumeniczne, nie może być uznany za szafarza świętego, wobec którego może być zawarte małżeństwo w formie zwyczajnej14;
w konsekwencji także nie ma on prawa błogosławienia małżeństwa
mieszanego czyli wykonania ritus sacer, od którego zależy ważność
każdego małżeństwa wschodniego. Co więcej, również wszystkie
Kościoły prawosławne dla ważności małżeństwa wymagają rytu
świętego, tzn. błogosławieństwa ślubnego, którego może udzielić
jedynie kapłan. Warto przytoczyć tutaj jako przykład choćby Statuty Osobowe niektórych Kościołów prawosławnych. I tak wg art.
18 Statusu Osobowego Greckiego Kościoła Prawosławnego zawarcie małżeństwa dokonuje się poprzez błogosławieństwo udzielone
w Kościele przez uprawnionego kapłana prawosławnego15; zgodnie
z art. 40 i 41 Statutu Osobowego Armeńskiego Kościoła Prawosławnego dla ważności zawarcia małżeństwa konieczne jest błogosławieństwo kompetentnego kapłana, przy zachowaniu rytów Kościoła
i w obecności przynajmniej dwóch świadków płci męskiej16. Zatem
gdy wschodni katolik zawiera małżeństwo z prawosławnym, wów14
Utrum necne etami diaconis tribuenda sit facultas matrimonium benedicendi. Consultores tenent diaconum, attenta traditione oriental et ratione habita criteria oecumenici,
non admittendum esse ut ministrum coram quo matrimonium forma ordinaria ineatur. – Nuntia 8 (1979), s. 21.
15
Art. 18: La consécration à l’église par un prêtre ortodoxe autorisé. – Por. M. M a h m a s s a n i – I. M e s s a r r a, Statut Personnel. Textes en vigueur au Liban, Beyrouth
1970, s. 628.
16
Art. 40: Le mariage, dans l’Eglise arménienne-ortodoxe, est un sacrament. Il est validé par la benediction donnée par un prêtre competent suivant les rites de l’Eglise; art. 41:
Le marriage est célèbre en presence d’au moins deux témoins males. – Por. Tamże, s. 678.
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czas błogosławieństwo uprawnionego kapłana jest nieodzowne dla
jego ważności. Problem pojawia się natomiast w sytuacji małżeństwa
mieszanego zawieranego pomiędzy łacinnikiem i ochrzczonym akatolikiem wschodnim. Zgodnie z konstytucją Soboru Watykańskiego II Lumen gentium do zadań właściwych diakonowi należy m.in.
asystowanie i błogosławienie w imieniu Kościoła związków małżeńskich17. Podobnie w motu proprio papieża Pawła VI Sacrum diaconatus ordinem czytamy: gdzie brakuje kapłana, należy do diakona
delegowanego przez biskupa lub proboszcza asystowanie i błogosławienie w imieniu Kościoła małżeństw18. Oznacza to, że diakon łaciński
posiada zdolność do bycia delegowanym nie tylko do asystowania
jako świadek kwalifikowany przy zawieraniu małżeństw, ale także
do udzielania wszystkich rytów przewidzianych w księgach liturgicznych19, a w interesującym nas kontekście – zwłaszcza do udzielania
ślubnego błogosławieństwa. Pytanie zatem sprowadza się do tego,
czy nieważność małżeństwa wschodniego, pobłogosławionego
przez diakona, wynika z jego niezdolności do benedykcji czy z niezdolności przyjęcia takiego błogosławieństwa z rąk diakona przez
tych, którzy małżeństwo zawierają. Wydaje się bowiem, iż jedynie
w drugim przypadku należałoby mówić o nieważności małżeństwa
z ochrzczonym akatolikiem, które byłoby pobłogosławione przez
diakona; przyjęcie takiej hipotezy również dla pierwszej sytuacji
oznaczałoby zgodę na ingerencję prawodawcy wschodniego w skuteczność władzy święceń diakonatu w Kościele łacińskim. W doktrynie nie ma zgodności w tej kwestii. Niektórzy kanoniści uważają,
iż zastrzeżenie prawa wschodniego nie czyni wiernego wschodniego
niezdolnym do przyjęcia błogosławieństwa od diakona, który został
do tego delegowany przez ordynariusza lub proboszcza obrządku
łacińskiego20. Inni przeciwnie – podkreślają, że wierni podlegają
17
S o b ó r W a t y k a ń s k i II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium,
21 XI 1964, n. 18, w: Sobór Watykański II, Konstytucje – dekrety – deklaracje, dz. cyt., s. 133.
18
P a w e ł VI, Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem ustalające normy ogólne dla przywrócenia w Kościele łacińskim stałego diakonatu, 18 VI 1967, n. 22, w:
E. S z t a f r o w s k i (red.), Posoborowe prawodawstwo kościelne, t. I, z. 1, Warszawa
1969, s. 228.
19
Por. U. N a v a r r e t e, Questiones circa formam catholicam, Periodica 85 (1996),
s. 504.
20
Por. J. P r a d e r, Il matrimonio in Oriente e Occidente, Roma 1992, s. 201; V.
J. P o s p i s h i l, Eastern Catholic Marriage Law according to the Code of Canons of the
Eastern Churches, Brooklyn N.Y. 1991, s. 372.
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prawu, które zostało dla nich wydane, stąd diakon mógłby pełnić
jedynie funkcję świadka urzędowego przy zawieranym przez nich
małżeństwie, ale nie może go błogosławić21. Krzysztof Nitkiewicz
stoi na stanowisku, iż należy oczekiwać wiążącego stanowiska Stolicy Apostolskiej w tej sprawie, zaś do tego czasu, z powodu istniejącej wątpliwości prawnej, nie powinno się delegować diakonów,
stosując normę bardziej restryktywną, która zezwala na udzielenie
upoważnienia do błogosławienia małżeństwa jedynie duchownym
posiadającym święcenia biskupie i kapłańskie22. Jednak „oczekiwanie” nie zamyka drogi poszukiwań naukowych, te zaś prowadzą
do stawiania wniosków. Jednym z nich jest ten, że skuteczność błogosławieństwa wypływa ze struktury ontycznej i prawnej podmiotu,
który go udziela, a nie ze stanu personalnego w Kościele, do którego należy przyjmujący je. Fakt, że dla dyscypliny wschodniej diakon
wschodni jest niezdolny do błogosławienia małżeństw, nie odbiera
diakonowi łacińskiemu tego uprawnienia, które jest mu udzielone
przez prawo. Dlatego małżeństwo łacinnika z wiernym wschodnim
powinno być rozważane jako ważne, także jeśli byłoby pobłogosławione przez diakona łacińskiego. Inną kwestią jest ta, że Kościoły prawosławne w większości nie uznają ważności małżeństw zawartych poza Cerkwią, nawet jeśli byłyby pobłogosławione przez
kapłana23. Jest to wynikiem podstawowego założenia teologii prawosławnej, wg której Kościół ortodoksyjny – jako szafarz i dysponent łaski – jedynie sam władny jest administrować sakramenty,
w związku z czym małżeństwo zawarte wobec kapłana katolickiego
jest nieważne24. Niemniej jednak Rosyjski Prawosławny Patriarchat
Moskwy opublikował 4 IV 1967 r. oficjalną deklarację, że małżeń21
Por. D. S a l a c h a s, Il Sacramento del matrimonio, Bologna, s. 200-201; J. A b b a s, Marriage in the Codes of Canon Law, Apollinaris 68 (1995), s. 531.
22
Por. K. N i t k i e w i c z, Małżeństwo wiernych katolickich Kościołów wschodnich
zawierane wobec duchownego Kościoła łacińskiego, w: T. P ł o s k i, J. K r z y w k o w s k a (red.), Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym.
Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. R. Sztychmilerowi, Olsztyn 2008, s. 179.
23
Tak choćby art. 67 Statusu Osobowego Greckiego Kościoła Prawosławnego postanawia, iż małżeństwo zawarte wobec kapłana innej wspólnoty niż ta, do której należy
jedna z dwóch stron jest nieważne: Le mariage célébré par un prêtre d’une communauté
aut re que celle de l’un des deux époux est nul. – Por. M. M a h m a s s a n i – I. M e s s a r r a, Statut Personnel, dz. cyt., s. 642.
24
Por. E. P r z e k o p, Zawieranie małżeństwa przez prawosławnych poza cerkwią
jako problem duszpasterski dla katolików, Colloquium salutis 8 (1976), s. 270.
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stwo, o którym mowa, może dojść do skutku, jeśli pozwoli na jego
zawarcie biskup prawosławny. Tej samej treści oświadczenie złożył także synod Serbskiego Kościoła Prawosławnego w Jugosławii,
gdy 31 V 1967 r. ogłosił, iż będzie uznawał ważność takiego małżeństwa w wypadku, jeśli strona prawosławna otrzyma pozwolenie
swego biskupa na zawarcie małżeństwa wobec szafarza obrządku
rzymskokatolickiego25.
W świetle norm prawa łacińskiego również wierny świecki
może otrzymać delegację do asystowania przy małżeństwie26; jednak w tym przypadku jego udział w zawieraniu małżeństwa mieszanego musi być wykluczony, właśnie z uwagi na ów ritus sacer.
Oznacza to w konsekwencji szacunek i nie kwestionowanie tradycji i prawa wschodniego w zakresie ślubnego błogosławieństwa.
Interpretacja przeciwna byłaby zaprzeczeniem nauki Soboru Watykańskiego II oraz normy kodeksowej, wymagającej do ważności
małżeństwa udziału świętego szafarza. Stąd nie jest słuszna opinia
kanonisty Victora J. Pospishil’a, według którego Ordynariusz łaciński mógłby delegować świeckiego, zgodnie z zasadą locus regit
actus27. Świecki, nawet prawidłowo delegowany, nie jest świętym
szafarzem i nie może pobłogosławić małżeństwa. W prawie łacińskim on jedynie asystuje, a taka asystencja nie jest wystarczająca
dla ważności małżeństwa wschodniego.
2.2. Udział – obecność
Kolejną kwestią jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie jest znaczenie terminu użytego w kan. 1127 § 1 KPK interventus ministri sacri oraz jego odniesienie do sformułowania zawartego w kan. 834 §
2 KKKW benedictio sacerdotis. Jak wspomniano wyżej, dekret soborowy Ecclesiarum Orientalium oraz dekret Kongregacji Kościołów Wschodnich Crescens matrimoniorum wymagały dla ważności
Por. tamże.
Jednak możliwość ta obwarowana jest wieloma okolicznościami: gdzie nie ma
kapłanów i diakonów, biskup diecezjalny, uzyskawszy – po wcześniejszej pozytywnej opinii Konferencji Episkopatu – zezwolenie Stolicy Apostolskiej, może delegować świeckich
do asystowania przy zawieraniu małżeństwa. – por. KPK, kan. 1112.
27
Por. V. J. P o s p i s h i l , Eastern Catholic Marriage…, dz. cyt., s. 372: The place
rules the action (locus regit actus) when a juridical act is transferred lawfully elsewhere,
the procedural norms of that place (or jurisdiction) rule the legal requirements (…). Latin
bishop can validly delegate a lay person to assist at a marriage involving Eastern Catholics.
25
26
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małżeństwa ze stroną akatolicką wschodnią jedynie prostej obecności świętego szafarza (presentia ministri sacri). Obecna – kodeksowa – zmiana nasuwa wątpliwość, czy ów interventus, w polskim
wydaniu Kodeksu Prawa Kanonicznego przetłumaczony jako udział,
oznacza asystencję aktywną, równą z tą, o której w kan. 1108 KPK
czy może błogosławieństwo, z uwagi i w jedności z tradycją i prawem
wschodnim; a może zwykłą pasywną obecność, równą obecności pozostałych osób obecnych zazwyczaj podczas zawierania małżeństwa?
Zdania kanonistów w tej kwestii są podzielone. Dla niektórych,
jak choćby Luigi Chiappetta i Gianfranco Ghirlanda słowo interventus oznacza, że od szafarza świętego nie wymaga się nawet asystencji aktywnej, czyli pytania i przyjmowania zgody nupturientów
w imieniu Kościoła. Zdaniem tych Autorów, nawet jeśli pastoralnie
korzystna byłaby inna praktyka, prawnie wystarczająca jest tylko
zwykła obecność28. Ale przecież jeśli byłaby wymagana tylko obecność szafarza świętego, małżeństwo zawarte bez błogosławieństwa
byłoby uważane za ważne dla Kościoła katolickiego, ale nieważne dla wszystkich Kościołów prawosławnych, które wymagają dla
ważności sakramentu małżeństwa benedykcji kapłana i obecności
przynajmniej dwóch świadków29. Ponadto, wydaje się, że skoro prawodawca użył terminu interventus to chciał przez to wyrazić coś
więcej niż prostą presentia; cóż miał na myśli? Rzeczywiście według innych Autorów zwykła obecność to za mało; Dimitrios Salachas twierdzi, że poprzez udział szafarza świętego, wymagany
przez Kodeks łaciński dla zawarcia małżeństwa pomiędzy łacinnikiem a wschodnim akatolikiem, rozumie się kapłana asystującego i błogosławiącego30. Podobnie Antoni Stankiewicz, dla którego
nie jest wystarczająca, w tym przypadku, pasywna obecność, ponieważ norma wymaga interwencji, co z kolei zakłada jej aktywność31.
Gdyby jednak w tym przypadku uznać za konieczne pozostałe wymogi prawa dotyczące zakresu terytorialnego, ważności delegacji
28
Por. L. C h i a p p e t t a, Il matrimonio, Roma 1990, s. 327; G. G h i r l a n d a,
Il diritto nella Chiesa mistero di comunione – compendio di diritto ecclesiale, IX, Il Matrimonio, Milano-Roma 1993, s. 371.
29
Por. R. G i r g i s, I Matrimoni misti nelle situazioni particolari delle Chiese Patriarcali Cattoliche. Siria – Libano – Giordania – Egitto, Bejrut 2004, s. 164.
30
Por. D. S a l a c h a s, Il Sacramento…, dz. cyt., s. 218.
31
Por. A. S t a n k i e w i c z, Commento al can. 1127, w: P.V. P i n t o (red.) Commento al Codice di Diritto Canonico, Roma 1985, s. 661.
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itp. – o czym będzie mowa poniżej – owo założenie oznaczałoby
utożsamienie owego udziału z prawdziwą formą kanoniczną. Wówczas straciłby sens sam kan. 1127 § 1 KPK, gdyż forma kanoniczna
wymagana jest w nim jedynie ad liceitatem, zaś do ważności wymagany jest udział świętego szafarza. Musi zatem chodzić o dwie
różne rzeczywistości, dwie formy obecności i aktywności szafarza
świętego w małżeństwie łacinnika z akatolikiem wschodnim. Stąd
argumentacja trzecia, podawana przez takich kanonistów jak Jose
Francisco Castaño, Antonio Abate, Jan Hendriks, Raimondo Girgis czy Leszek Adamowicz, wydaje się najbardziej uzasadniona32.
Udział kapłana, w rozumieniu kan. 1127 § 1 KPK wyrażałby się
tu w wykonywaniu rytu liturgicznego i udzieleniu błogosławieństwa, wymaganego przez prawo wschodnie. Byłoby to uzasadnione
logicznie o tyle, iż w przeciwnym przypadku małżeństwo pomiędzy stroną katolicką a wschodnim akatolikiem, z udziałem kapłana,
który tylko jest lub tylko przyjmuje zgodę małżonków, byłoby ważne
dla Kościoła katolickiego, ale nie mogłoby być uznane przez żaden
Kościół prawosławny, właśnie z powodu braku błogosławieństwa.
Warto w tym miejscu wspomnieć także o pracach rewizyjnych nad
legislacją prawa wschodniego. Jak wspomniano powyżej, w dwóch
dekretach: Orientalium Ecclesiarum oraz Crescens matrimoniorum
użyte zostało sformułowanie, iż dla ważności małżeństw, o których
mowa, wystarczająca jest obecność szafarza świętego. Otóż w pracach Konsultorów podniesiony został problem znaczenia powyższej
formuły, z przeprowadzonych dyskusji wynika zaś, że rzeczywiście
słowa presentia ministri sacri należy rozumieć w tym sensie, który
dla ważności małżeństwa wymaga kapłańskiego błogosławieństwa33.
Z drugiej strony można by postawić pytanie, dlaczego w takim razie
prawodawca w Kodeksie łacińskim nie użył sformułowania analo32
Por. J. F. C a s t a ñ o, Il Sacramento del matrimonio, dz. cyt., s. 455-456; A. A b a t e, Il matrimonio nella nuova legislazione canonica, Roma-Brescia 1985, s. 194-195; J.
H e n d r i k s, Diritto matrimoniale. Commento ai canoni 1055-1165 del Codice di diritto canonico, Milano 2001, s. 270; R. G i r g i s, I Matrimoni misti…, dz. cyt., s. 164; L.
A d a m o w i c z, Lex natura Ecclesia. Międzyreligijne, międzywyznaniowe i międzyobrządkowe normy prawa kodeksowego Kościoła katolickiego, Lublin 2004, s. 112.
33
Consultores in eo convenerunt, ut loco „ministri sacri” dicatur „benedictio sacerdotis”. Consultores autumnant mentem legislatoris esse, ut minister sacer qui praesens Est
ritum sacrum per agat, cum benedictio sacerdotis Est conditio necessaria ad validitatem
formae celebrationis matrimonii pro christianis orientalibus, sive sint catholici sive non
catholici. – Nuntia 8 (1979), s. 27.
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gicznego do tego, które zostało zawarte w kan. 834 § 2 Kodeksu
wschodniego benedictio sacerdotis. Jednak i tu odpowiedź wydaje
się być jasna: skoro tradycja wschodnia wymaga ad validitatem każdego małżeństwa błogosławieństwa, a KPK takowego do ważności
nie wymaga, zaś małżeństwo byłoby zawarte pomiędzy stroną katolicką łacińską a wschodnim akatolikiem, to prawodawca nie mógł
użyć innego sformułowania jak właśnie to, które jest wyrazem uznania i szacunku dla tradycji wschodniej. Czy oznaczałoby to jednak,
że wystarczające jest w takim przypadku samo błogosławieństwo?
Wydaje się, że nie, a uzasadnienia takiego stwierdzenia należy poszukiwać w dalszej dyspozycji kanonu servatis aliis de iure servandis.
2.3. Pozostałe wymogi prawa
Zarówno norma wschodnia (kan. 834 § 2), jak również odpowiadająca jej norma łacińska (kan. 1127 § 1) uzależniają stosowanie
owej „formy specjalnej”, o której mowa, od zachowania wszystkiego, co jest przez prawo wymagane do zachowania. A należy wziąć
pod uwagę nie tylko prawo obowiązujące stronę katolicką, ale także to, któremu podlega akatolik wschodni34. Nie ma wątpliwości,
że chodzi tu o wszelkie warunki ważności małżeństwa, a dotyczące
zdolności prawnej stron do jego zawarcia, a zatem wolność od przeszkód kanonicznych (przy czym w małżeństwie z osobą prawosławną
przede wszystkim należy zwrócić uwagę na wcześniejszy węzeł małżeński) oraz wymogi zgody małżeńskiej. Pytanie natomiast dotyczy
tych wszystkich norm, których prawo wymaga – w sytuacji zwyczajnej – do ważności formy kanonicznej, a zatem wymogów stawianych
świętemu szafarzowi oraz obecności świadków zwykłych. Nie brakuje autorów, dla których od szafarza świętego: biskupa, prezbitera, a według prawa łacińskiego także diakona, nie wymaga się
sprawowania żadnej funkcji, ani posiadania żadnej delegacji, przez
co może on być wybrany przez samych kontrahentów35. Co więcej,
Clemente Pujol, w swoich komentarzach do dekretów Orientalium
Ecclesiarum oraz Crescens matrimoniorum pisał, że wystarczająca
jest obecność szafarza świętego, choćby nawet nie sprawował żadnego urzędu na danym terytorium, asystował wbrew zakazowi Ordynariusza czy Hierarchy miejsca, albo był apostatą lub ekskomu34
35

Por. KKKW, kan. 780 § 2; Instrukcja Dignitas connubii, art. 2.
Por. L. C h i a p p e t t a, Il matrimonio, dz. cyt., s. 327.
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nikowanym36. Antonio Abate twierdzi, że szafarz święty jest tutaj
delegowany przez samo prawo, a jego obecność zastępuje obecność
asystującego oraz dwóch świadków zwykłych wymaganych do ważności zwyczajnej formy kanonicznej37. Podobnie Francesco Bersini,
który poprzez szafarza świętego rozumie w tym przypadku jakiegokolwiek biskupa, kapłana lub diakona ważnie wyświęconego38.
Wydaje się, iż taka interpretacja normy musiałaby prowadzić
do niezrozumiałych wniosków, okazałoby się wówczas bowiem,
że małżeństwo katolika ze wschodnim akatolikiem będzie ważnie
zawarte przed jakimkolwiek kapłanem, nawet prywatnie i bez obecności świadków, podczas gdy małżeństwo pomiędzy dwoma katolikami wschodnimi lub łacińskimi, jeśli jest zawarte wobec szafarza
katolickiego bez kompetencji udzielonej przez prawo lub delegację,
jest nieważne39. Należy zgodzić się z opinią tych autorów, którzy powyższą interpretację uważają za niesłuszną, z powodu nie wzięcia
pod uwagę ratio legis. Tak choćby uzasadnia swoje stanowisko Joseph Prader, wskazując, że taka wykładnia kan. 1127 § 1 KPK oraz
kan. 834 § 1 KKKW bazuje jedynie na znaczeniu słów w tekście,
bez rozważania celu prawa oraz zamysłu prawodawcy40. Słuszne wydaje się tutaj zastosowanie kan. 17 KPK oraz kan. 1499 KKKW,
zgodnie z którymi ustawy kościelne należy rozumieć według własnego
znaczenia słów, rozważanego w tekście i kontekście. Jeśli pozostaje
ono wątpliwe i niejasne, należy uwzględnić miejsca paralelne, gdy takie są, cel i okoliczności ustawy oraz myśl prawodawcy. A nie byłoby
właściwym przyjęcie, że intencją prawodawcy jest uznanie ważności małżeństw mieszanych zawartych wobec kapłana katolickiego,
który nie byłby Ordynariuszem / Hierarchą czy proboszczem miejsca lub kapłanem delegowanym przez jednego z nich. Podobnie
jest nie do pomyślenia, aby takie małżeństwo było ważnie zawarte
bez świadków zwykłych wymaganych przez prawo, także prawo36
Por. Cl. P u j o l, Adnotationse ad decretum de matrimonii mixtis, Periodica 56
(1967), s. 523-524; Tenże, Decretum Concilii Vaticani II “Orientalium Ecclesiarum”,
Roma 1970, s. 129.
37
Por. A. A b a t e, Il matrimonio…, dz. cyt., s. 194.
38
Por. F. B e r s i n i, Il nuovo diritto matrimoniale, Torino 1983, s. 150.
39
Por. D. S a l a c h a s, Il Sacramento del matrimonio…, dz. cyt., s. 218.
40
Por. J. P r a d e r, La forma di celebrazione del matrimonio, w: Il matrimonio nel
Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Studi Giuridici XXXII, Città del Vaticano
1994, s. 297.
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sławne41. Jak była mowa powyżej, celem normy jest uzdrowienie
(przywrócenie) sytuacji pastoralnej i prawnej obowiązującej w tradycji wschodniej aż do wejścia w życie motu proprio Crebrae allatae sunt oraz popieranie stabilności i świętości małżeństwa, uznając
ważność małżeństwa mieszanego z chrześcijanami prawosławnymi,
zawartego w Kościele prawosławnym42. W ten sposób dochodzi się
do wniosku, że zwolnienie od formy zwyczajnej w małżeństwie mieszanym ze stroną prawosławną jest przewidziane tylko w przypadku, w którym małżeństwo jest zawierane w Kościele prawosławnym. Trudno bowiem byłoby przyjąć, że także w przypadku, gdy
małżeństwo pomiędzy katolikiem i wschodnim akatolikiem zawierane jest w Kościele katolickim (łacińskim lub wschodnim), wolą
prawodawcy było uznanie jego ważności bez zachowania formy kanonicznej, o której mowa w kan. 1108 KPK i kan. 828 KKKW, wobec jakiegokolwiek szafarza świętego43. Innymi słowy – zachowanie
wszystkiego, co jest przez prawo wymagane do zachowania, oznacza
respektowanie prawa Kościoła, w którym małżeństwo jest zawierane. Jeśli jest zawierane w Kościele katolickim, konieczne będzie
zachowanie – oprócz norm dotyczących zgody małżeńskiej oraz
przeszkód – także takich wymogów prawa jak kompetencja asystującego (urząd lub delegacja), pytanie o konsens nupturientów
i jego przyjęcie oraz obecność dwóch świadków zwykłych. Co innego, jeśli nupturienci postanowią zawrzeć małżeństwo w Kościele,
do którego należy strona wschodnia akatolicka – wówczas należy
wziąć pod uwagę normy w tymże Kościele obowiązujące. Oznacza
to w konsekwencji, że kan. 1127 § 1 KPK oraz kan. 834 § 1 KKKW
nie jest wynikiem stawiania mniejszych wymagań w zakresie formy kanonicznej małżeństwom mieszanym, ale ukłonem w stronę
Kościoła prawosławnego – udział świętego szafarza prawosławnego
jest dla prawa katolickiego wystarczający do ważności małżeństwa,
w przeciwieństwie do innych małżeństw mieszanych, przy zawieraniu których – niezależnie od tego, w którym Kościele są zawierane – konieczna jest aktywna asystencja katolickiego Ordynariusza
miejsca, proboszcza lub kapłana albo diakona delegowanego przez
Por. tamże, s. 298.
Por. J. P r a d e r, Il Matrimonio in Oriente e in Occidente Roma 1992, s. 136-137;
R. G i r g i s, I Matrimoni misti…, dz. cyt. s. 166.
43
Por. tamże.
41
42
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jednego z nich oraz obecność dwóch świadków zwykłych – czyli innymi słowy zachowanie formy kanonicznej przepisanej w kan. 1108
KPK i kan. 828 KKKW.
Zakończenie
Niekatoliccy chrześcijanie wschodni stanowią dziś drugą
co do wielkości chrześcijańską wspólnotę wyznaniową. Na całym
świecie ich liczbę szacuje się na ok. 300 mln, w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Zachodniej wielu z nich żyje wśród wiernych innych wyznań, także katolickiego. W konsekwencji coraz częściej
zawierane są małżeństwa katolików z osobami ochrzczonymi w innych Kościołach i wspólnotach kościelnych. Gdy w 1975 r. Międzynarodowa Komicja Anglikańsko-Rzymskokatolicka ds. Jedności
i Misji zasugerowała wolność wyboru szafarza (katolickiego lub
anglikańskiego) przy zawieraniu małżeństwa mieszanego44, wówczas – dla akceptacji takiego wniosku – zabrakło podstaw teologicznych i eklezjologicznych. Nic natomiast nie stoi na przeszkodzie w uznawaniu ważności małżeństw zawartych wobec szafarza
akatolickiego wschodniego. Stąd też, z przyczyn wskazanych powyżej, gdy małżeństwo pomiędzy katolikiem i akatolikiem wschodnim
jest zawierane w Cerkwi, wówczas forma kanoniczna wymagana
jest jedynie do godziwości. Do ważności zaś potrzebne jest błogosławieństwo, którego w tym przypadku będzie mógł udzielić jedynie
kapłan. Inne wymogi prawa, konieczne do zachowania wg dyscypliny obu Kodeksów (KPK i KKKW) oznaczają respektowanie prawa
Kościoła, w którym małżeństwo jest zawierane. Dlatego, jeśli nupturienci zdecydują się na zawarcie małżeństwa wobec szafarza katolickiego, także diakona, trudno byłoby przyjąć, aby jednocześnie
prawodawca zwalniał ich od zachowania jakichkolwiek warunków
prawnych. Nie taki był cel prawodawcy i nie taki sens interpretowanych kanonów.

44
Commissione internazionale anglicano–cattolic a r o m a n a, Rapporto Il matrimonio tra anglicani e cattolici romani, Venezia,
27.VI.1975, Enchiridion Oecumenicum 1, s. 189.
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La forma canonica di celebrazione del matrimonio con
la parte ortodossa secondo CIC e CCEO
Delle cause ecumeniche di ambedue i codici (il Codice di Diritto Canonico
ed il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali) permettono ai loro fedeli la
celebrazione del matrimonio davanti al ministro acattolico (ortodosso), esigendo
l’osservanza della forma canonica della celebrazione solo per la liceità. Ora
nell’interpretazione dei canoni 1127 § 1 CIC e nei canoni 834 § 2 CCEO si deve
richiamare l’attenzione su tre questioni: il termine ministro sacro (sopratutto se
il matrimonio misto è celebrato nella chiesa cattolica può essere benedetto dal
diacono); in che cosa consiste l’intervento di un ministro sacro richiesto dalla
norma latina; e che cosa s’intende con l’espressione: le restanti esigenze del diritto,
quali devono essere conservate nella celebrazione del matrimonio misto con la
parte acattolica orientale. Questi problemi sono presenti nelle considerazioni di
tanti canonisti, ma purtroppo non c’è tra loro concordanza.
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SEPARACJA: NADZIEJA I RZECZYWISTOŚĆ
Treść: – 1. Separacja w Polsce – historia i współczesność. – 2. Zagrożenia
dla instytucji małżeństwa. – 3. Nadzieje. – 4. Rzeczywistość (zawiedzione
nadzieje?). – 5. Zamiast zakończenia.

1. Separacja w Polsce – historia i współczesność
1.1. Separacja małżeńska do 31 grudnia 1945 r. na części terytorium Polski była instytucją osobowego prawa cywilnego, na części
zaś była instytucją prawa wyznaniowego, właściwego w sprawach
małżeńskich1.
W województwach zachodnich obowiązywał od 1899 r. kodeks
cywilny niemiecki. Normował on stosunki małżeńskie wszystkich
obywateli, niezależnie od ich stosunku do religii i przynależności
wyznaniowej, dopuszczając z tych samych przyczyn tzw. zniesienie
wspólnoty małżeńskiej (separację) i rozwód. Małżonek mógł domagać się orzeczenia separacji albo rozwodu, gdy drugi małżonek
był winny cudzołóstwa (lub podobnych „wykroczeń przeciw moralności”), nastawania na życie powoda, złośliwego opuszczenia, ciężkiego naruszenia obowiązków małżeńskich lub niemoralnego zachowania się. Przesłanką orzeczenia rozwodu lub separacji mogła
być także, trwająca od trzech lat, choroba psychiczna nie rokująca
wyleczenia. Separacja mogła być zamieniona na rozwód.
W województwach centralnych obowiązywało Prawo małżeńskie
z 1836 r., które ustanawiało odrębne przepisy dla osób przynależących do wskazanych wyznań, z tym że przepisy prawa wyznanio1
Szerzej na temat instytucji separacji po odzyskaniu niepodległości przez Polskę
w 1918 r. zob. P. K a s p r z y k, Separacja prawna małżonków, Lublin 2003, s. 79–131,
oraz powołana tam literatura.
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wego dla rzymskich katolików, ewangelików i prawosławnych były
podane w tym akcie normatywnym w jego własnym ujęciu.
Prawo do rozwodu nie było więc powszechne (praktycznie było
niedostępne w prawie kanonicznym). Dopuszczalna była separacja – dla katolików z takich przyczyn jak: cudzołóstwo, uczestnictwo drugiego małżonka w „sekcie akatolickiej”, niekatolickie wychowywanie dzieci, życie występne i hańbiące, narażanie małżonka
na niebezpieczeństwo dla duszy i ciała, brutalne zachowanie, a także ”tym podobne rzeczy”.
Prawo z 1836 r. dopuszczało rozwód dla katolików, gdy małżeństwo nie było spełnione (małżonkowie nie podjęli współżycia fizycznego), a jeden z nich złożył zakonne śluby czystości. Dla innych
wyznań Prawo małżeńskie przewidywało rozwód – np. dla ewangelików z takich przyczyn jak: cudzołóstwo, złośliwe opuszczenie, długa nieobecność, choroba zaraźliwa i nieuleczalna lub odrażająca,
niemoc fizyczna, pomieszanie zmysłów, rozwiązłe życie, gwałtowne
postępowanie, zamiar pozbawienia małżonka honoru, wolności,
urzędu lub rzemiosła, przestępstwa i występki przeciw naturze.
W województwach wschodnich od 1840 r. obowiązywało dawne
prawo rosyjskie (część I tomu X i częściowo część I tomu XI Zwodu Praw z 1832 r.) przewidujące separację i rozwód według zasad
wyznaniowych.
W województwach południowych (poza Spiszem i Orawą) obowiązywał austriacki kodeks cywilny z 1811 r. Przewidywał separację
dla osób wszystkich wyznań bądź za obopólną zgodą bądź na żądanie jednego z małżonków z wymienionych przyczyn (cudzołóstwo,
skazanie za popełnienie zbrodni, złośliwe opuszczenie, nastawanie
na życie lub zdrowie małżonka, ciężkie znęcanie się nad nim, trwałe
ułomności i inne „równej wagi”). Rozwody nie były dopuszczalne dla katolików. Bezwyznaniowcy a także wyznawcy innych religii
mogli żądać rozwodu z ważnych powodów według ich pojęć religijnych. Na Spiszu i Orawie obowiązywał mieszany system prawny.
Nowożeńcy mogli wybrać prawo węgierskie (świeckie) lub austriackie, które ich obowiązywało także odnośnie ustania małżeństwa.
1.2. W okresie międzywojennym został uchwalony przez Komisję Kodyfikacyjną, 28 maja 1929 r., Projekt Prawa Małżeńskiego.
W rozdziale VIII projektu było unormowane „Rozłączenie i roz-
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wód” (art. 54-80)2. Orzeczenie rozłączenia (separacji) miało być
etapem koniecznym poprzedzającym rozwód3. Projekt wywołał
polemikę. Warto zacytować, charakterystyczną dla jej tonu, wypowiedź znanego cywilisty Ludwika Domańskiego na temat potencjalnych skutkach wprowadzenia rozwodów „Prawodawca, który
w epoce przełomowej, pod naciskiem moralnie chorych jednostek lub
grup wprowadza rozwody (..) świadomie skazuje stosunki małżeńskie
i rodzinne na śmierć samobójczą”4.
W opinii episkopatu i środowisk katolickich projekt Komisji Kodyfikacyjnej w niewystarczającym stopniu uwzględniał katolicką
naukę o nierozerwalności związku małżeńskiego. Dlatego w latach
trzydziestych były publikowane autorskie projekty opierające swe
rozwiązania na prawie wyznaniowym. Projekt Zygmunta Lisowskiego, został zaakceptowany przez episkopat5. Prace nad projektem Komisji Kodyfikacyjnej uległy zawieszeniu6.
1.3. Prawo małżeńskie nie zostało zunifikowane w okresie międzywojennym. Wiele rozwiązań projektu Komisji Kodyfikacyjnej,
mimo zmian ustrojowych, zostało wykorzystanych w dekrecie „Prawo małżeńskie” z dnia 25 września 1945 r., który wszedł w życie
2
Zob.: Komisja Kodyfikacyjna. Podsekcja I Prawa cywilnego, t. I. z. 1. Projekt
przewidywał możliwość orzeczenia separacji bezdzietnych małżonków za ich obopólną zgodą lub na żądanie jednego z małżonków, gdy nastąpił trwały rozkład pożycia
ze wskazanych przyczyn a dobro małoletnich dzieci nie stało temu na przeszkodzie (art.
58 projektu). Separacja miała być orzekana na czas nieoznaczony. Sąd miałby ustalać,
który z małżonków ponosił winę rozkładu pożycia chyba, że przyczyną rozkładu pożycia
była choroba umysłowa lub niemoc płciowa jednego z małżonków. Projekt precyzyjnie
określał osobiste i majątkowe skutki separacji. Zob. K. K r a s o w s k i, Próby unifikacji osobowego prawa małżeńskiego w II Rzeczypospolitej, KPP 1994, nr 3, s. 467 i n.
3
Art. 77 Projektu stanowił: „Po upływie 3 lat od uznania małżeństwa za rozłączone,
sąd, na żądanie jednego z małżonków, orzeknie zamianę rozłączenia na rozwód, przez
co małżeństwo ustaje. Sąd może, na żądanie drugiego małżonka odmówić zamiany
na rozwód, jeżeli uzna, że dobro małoletnich dzieci stoi temu na przeszkodzie. Sąd,
na żądanie strony rozłączonej wyrokiem prawomocnym może ze względu na okoliczności sprawy skrócić powyższy termin 3 lat według swego uznania.”
4
L. D o m a ń s k i, O małżeństwie. Studium społeczno-prawne, omawiające kwestie
małżeństw religijnych i cywilnych oraz rozwodów, Warszawa 1932, s. 17.
5
Dyskusję nad projektem Komisji Kodyfikacyjnej oraz projekty Zygmunta Lisowskiego oraz Jerzego Jaglarza przedstawił, podając literaturę przedmiotu, P. K a s p r z y k w obszernych wywodach zawartych w monografii „Separacja prawna małżonków”, Lublin 2003, s. 105-131.
6
Por. P. K a s p r z y k, Separacja prawna.., s. 107.
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1 stycznia 1946 r. Nie należała do nich separacja, co, zapewne, było
spowodowane licznymi, złożonymi przyczynami polityczno-ideologicznymi7, celowościowymi i psychologicznymi.
W pierwszym okresie po zakończeniu drugiej wojny światowej
w Polsce była realizowana polityka zmierzająca do ograniczenia
wpływu religii oraz kościołów i związków wyznaniowych na życie
obywateli. W prawie małżeńskim wyrażała się ona, między innymi, w związaniu skutków małżeństwa wyłącznie ze złożeniem stosownych oświadczeń przed kierownikiem USC, wprowadzeniem
rozwodów i rezygnacją z separacji, która wywodziła się z prawa
kanonicznego.
Sądzę, że nie mniej istotne od względów ideologicznych było
przeświadczenie, że w systemie prawa przewidującym rozwód instytucja separacji jest zbyteczna. Uważano, że gdy zachodzi trwały
i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego należy orzec rozwód, gdy
zaś stan taki jeszcze nie występuje orzeczenie separacji zmniejsza
szanse na powrót małżonków do wspólnego pożycia przez zwolnienie ich od wykonywania obowiązków małżeńskich8.
1.4. Laicyzacja prawa małżeńskiego, rozpoczęta w 1945 r.,
nie była poddawana szerszej publicznej dyskusji, w której wypowiadaliby się jej przeciwnicy. Należy jednak odnotować, że podczas
prac nad projektem kodeksu rodzinnego i opiekuńczego posłowie
katoliccy z Koła Poselskiego „Znak” wystąpili z propozycją wprowadzenia do kodeksu instytucji separacji, która została odrzucona.
Po wejściu w życie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Jerzy
Kowalski9 w 1968 r. wypowiedział pogląd o celowości wprowadzenia instytucji separacji, która miałaby zastosowanie, gdy oddalono powództwo o rozwód, ale małżonkowie nie podjęli wspólnego
pożycia. Orzeczenie separacji normowałoby kompleksowo skutki
życia małżonków w rozłączeniu. Propozycja ta nie przybrała jednak
formy projektu ustawy.

7
Por. Materiały z posiedzeń Sejmu PRL w dniach 28-29 VI 1963 r. oraz z 25. II.
1964 r., Kancelaria Sejmu, Warszawa 1974, s. 7 i 15.
8
Zob. S. S z e r, Prawo rodzinne, Warszawa 1957, s. 106-107.
9
Oddalenie powództwa rozwodowego a dalsze pożycie małżeńskie, PiP 1968, nr 11.
Polemikę z tym stanowiskiem podjęła M. W a w i ł o w a, PiP 1969, nr 7.
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Brak instytucji separacji w polskim prawie rodzinnym spowodował
według oceny Ks. Wojciecha Góralskiego, że: „Konieczność prowadzenia kilku spraw przed dwoma sądami, kościelnym i cywilnym, zniechęca i pozbawia motywacji do zabiegania o orzeczenie separacji.(..)
Przepisy kodeksu prawa kanonicznego dotyczące separacji małżonków,
nie mając oparcia w prawie cywilnym, stają się prawem martwym” 10.
1.5. Zmiany ustrojowe w Polsce po 1989 r. umożliwiały poszukiwanie rozwiązań prawnych alternatywnych dla rozwodu. Dostrzeżono, że separacja może realizować różne cele społeczne, na co wskazywały rozwiązania przewidziane w aktualnie obowiązujących
obcych systemach prawnych dopuszczających także rozwody11.
Dyskusja nad zmianą stanu prawnego została jednak zainicjowana dopiero słynnym artykułem Adama Strzembosza12 w „Rzeczypospolitej” z dnia 15 stycznia 1992 r.,13 który przedstawił koncepcję
separacji orzekanej przez sąd według przesłanek rozwodowych jako
alternatywy dla rozwodu. Wyłoniła dwa skrajne stanowiska.
Zwolennicy separacji zakładali, że w państwie, którego obywatele są w przeważającej większości katolikami14 separacja małżeńska jako instytucja prawna jest pożądana, oczekiwana i potrzebna.
Twierdzili, że jej wprowadzenie zakończy etap „dyskryminacji” katolików, którzy – w przypadku niemożliwości kontynuowania po10
Por. W. G ó r a l s k i, Instytucja separacji a prawo polskie [w] Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym (red. B. Czech), Katowice 1996, s. 246.
11
Por. J. P a n o w i c z - L i p s k a, Skutki prawne separacji faktycznej, Poznań
1991, s. 21-44 i powołana tam literatura. Z później opublikowanych pozycji zob.
np. A. K a r a s e k, Separacja i rozwód w prawie francuskim, Jurysta 1999, nr 9; P. K a s p r z y k, Separacja prawna małżonków, Lublin 2002, s. 40-48 i powołana tam literatura; M. Ś w i d e r s k a, Separacja sądowa w prawie francuskim, KPP 2003, nr 3;
A. S y l w e s t r z a k, Separacja w prawie włoskim, KPP 2003, nr 4.
12
H. C i o c h, Wpływ poglądów Profesora Adama Strzembosza na obecny kształt polskiego prawa rodzinnego [w] Ius et Lex. Księga Jubileuszowa ku czci Profesora Adama
Strzembosza, Lublin 2002, s. 209 i n., oraz powołana tam literatura.
13
A. S t r z e m b o s z, O zrównanie w prawie rodzinnym wierzących z niewierzącymi,
Rzeczpospolita, 1992, nr 12. Zob. także W. S t o j a n o w s k a, Separacja obok rozwodu, Rzeczpospolita, 1992, nr 46, oraz J. M a z u r k i e w i c z, Separacja bez uprzedzeń.
Idea i rzeczywiste potrzeby, Rzeczpospolita, 1993, nr 250.
14
Według badań socjologicznych z końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku, przeprowadzonych na reprezentatywnych próbach przez CBOS, opierających się na autodeklaracjach osób ankietowanych (zbadano poglądy 4437 osób)., zaledwie 4% określało się jako osoby niewierzące. Komunikat CBOS „Religijność Polaków w III RP, oprac.
B. W c i ó r k a.
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życia małżeńskiego – popadali w konflikt sumienia decydując się
na wystąpienie o rozwód. Uważali, że separacja umocni rodzinę,
stworzy szansę pojednania małżonkom po okresie „wyciszenia”
konfliktów dzięki orzeczeniu separacji.
Przeciwnicy pamiętali głównie o kanonicznym rodowodzie separacji, dopatrywali się w jej wprowadzeniu „klerykalizacji” polskiego
prawa i życia społecznego. Nie oczekiwali umocnienia rodziny dzięki orzekaniu separacji. Obawiali się natomiast, że osoby pozostające w małżeństwach w stanie separacji prawnej będą nawiązywały
konkubinaty, co będzie nadal źródłem różnych komplikacji prawnych w sferze stosunków majątkowych, oraz będzie niekorzystne
dla dzieci pochodzących z niesformalizowanych przez małżeństwo
związków rodziców.
Przeprowadzone przez Annę Kwak15, latach 1993–1995, badanie
poglądów na temat separacji wykazało niewielką przewagę zwolenników nadania separacji postaci instytucji prawa rodzinnego
nad przeciwnikami tej koncepcji. Blisko połowa badanych (48 %)
nie dostrzegała potrzeby wprowadzenia separacji16. Nie można
wykluczyć, że wynik ten był związany ze słabą znajomością przedmiotu badania przez respondentów17. Im wiedza o separacji i propozycjach jej unormowania była większa tym wyższy był odsetek
jej zwolenników. 58% osób mających pełne informacje na temat separacji aprobowało jej wprowadzenie do systemu polskiego prawa.
34 % badanych z tej grupy było odmiennego zdania.
Po 1992 r. separacja była przedmiotem kilku projektów ustaw18,
które jednak nie znalazły akceptacji parlamentu. Uchwalenie prze15
A. K w a k, Separacja małżeńska w świetle badań, Problemy Rodziny 1998, nr 5-6,
s. 57-64, tejże Rozwód a separacja w opinii kobiet i mężczyzn [w] Rodzina współczesna
(red. M. Ziemska), Warszawa 2005. Badanie objęło 208 osób (104 kobiet i 104 mężczyzn) w wieku od 21 do 62 lat, z Warszawy i okolic, o różnym stanie cywilnym i różnym
wykształceniu.
16
Autorka stwierdziła, że jedyną zmienną mającą wpływ na prezentowane opinie
„proseparacyjne” był związek respondentów z religią rzymskokatolicką. Związek ten jednak nie występował odnośnie odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji dzieci. 49% badanych było zdania, ze separacja w mniejszym stopniu niż rozwód zmieni sytuację dzieci.
17
Jedynie 23% badanych nie tylko słyszało o projekcie wprowadzenia separacji
do polskiego prawa, ale oceniało, że wie dokładnie, o co w nim chodzi. Kolejne 44% słyszało o projekcie, ale nie wiedziało, o co w nim chodzi, zaś 33% o projekcie nie słyszało.
18
Kolejne projekty z lat dziewięćdziesiątych i dyskusje nad nimi zostały omówione
przez P. Kasprzyka. Por. P. K a s p r z y k, Instytucja separacji małżeńskiej w świetle
ustawy z dnia 21 maja 1999 r., Lublin-Sandomierz 1999, s. 37-65 oraz Separacja prawna
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pisów o separacji było poprzedzone pracą Nadzwyczajnej Komisji
Sejmowej nad dwoma projektami ustaw opublikowanymi w druku sejmowym nr 591 z dnia 9 września 1998 r. (projekt poselski),
oraz w druku sejmowym nr 708 z dnia 12 listopada 1998 r. (projekt
rządowy)19.
1.6. Separacja została przewidziana w ustawie nowelizującej kodeks rodzinny i opiekuńczy z 21 maja 1999 r., obowiązującej od dnia
16 grudnia 1999 r.20. Przepisy o separacji tworzą nowy (V) dział kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w tytule I. Małżeństwo21.
Ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu separacji orzekanej,
gdy nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, niezależnie
od tego czy stan rozkładu jest trwały. Liberalniej w porównaniu
z rozwodem zostały sformułowane przeszkody do orzeczenia separacji (tzw. „negatywne przesłanki” jej orzeczenia). Każde z małżonków, w których związku wystąpił zupełny i trwały rozkład pożycia
małżeńskiego, może zdecydować czy żądać orzeczenia rozwodu
czy separacji. Jeżeli jedno z nich żąda orzeczenia separacji a drugie
orzeczenia rozwodu, a żądanie to jest uzasadnione – sąd orzeka
rozwód.
Orzeczenie separacji nie zamyka drogi do późniejszego orzeczenia rozwodu na żądanie któregokolwiek z małżonków. Nie jest jednak możliwa „zamiana” separacji na rozwód – nawet po upływie
wielu lat od orzeczenia separacji przez sąd.
Przepisy o separacji zostały zamieszczone po przepisach o rozwodzie bowiem zawierają do nich odesłania. Takie uplasowanie
nowego działu było również uzasadniane pragnieniem uniknięcia
małżonków, Lublin 2003, s. 148-177.
19
Uwagi do tych projektów przedstawiłam w opracowaniu Separacja. Projekty nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Jurysta 1999, nr 2-3. Zob. też B. C z e c h,
Opinia o projektach ustaw dotyczących separacji, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii
Sejmu, Warszawa 1999, oraz P. K a s p r z y k, Instytucja separacji, s. 54-65.
20
Dz. U. nr 52, poz. 532.
21
Szerzej na temat aktualnego stanu prawnego w zakresie separacji zob., między
innymi, B. C z e c h [w] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz (wielkie komentarze
LexisNexis), Warszawa 2009, s. 569–622 (w tym opracowaniu podana jest pełna bibliografia separacji, s. 569–572); E. H o l e w i ń s k a – Ł a p i ń s k a, Orzekanie separacji,
Warszawa 2006; P. K a s p r z y k, Separacja prawna małżonków, Lublin 2003, s. 179–253;
J. P a n o w i c z – L i p s k a, Separacja, Studia Prawa Prywatnego 2007, z. 1, s. 41–101;
A. S y l w e s t r z a k, Skutki prawne separacji małżonków, Warszawa 2007.
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sugestii, że orzeczenie rozwodu powinno być poprzedzone orzeczeniem separacji22.
Zostało zrealizowane założenie, iż separacja może być okresem
przejściowym, w którym konflikty pomiędzy małżonkami ustaną
i nastąpi powrót do zgodnego pożycia małżeńskiego. W takiej sytuacji sąd, na zgodny wniosek małżonków, orzeknie o zniesieniu
separacji (art. 616 § 1 i 2 kro)23.
Orzeczenie separacji w sposób istotny zmienia sytuację prawną małżonków w porównaniu z sytuacją małżonków pozostających w rozłączeniu, określaną jako „separacja faktyczna”,
choćby – na podstawie licznych orzeczeń sądowych – nastąpiło
jej „zorganizowanie” podobne do mającego miejsce wskutek orzeczenia separacji (np. w zakresie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi, wykonywania obowiązku przyczyniania się każdego
z małżonków do zaspokajania potrzeb rodziny, stosunków majątkowych, sposobu korzystania z mieszkania rodzinnego itp.)24.
2. Zagrożenia dla instytucji małżeństwa
W literaturze socjologicznej i demograficznej wskazuje się
na bardzo istotne zmiany rodziny i małżeństwa, występujące w skali
światowej począwszy od lat sześćdziesiątych25, a w Polsce pod koniec lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Zachodnie wzory
kulturowe są coraz szerzej akceptowane, „zmiany zachodzą w ciągu
dekady a nie w ciągu stulecia”26.
Mimo deklarowanych w Polsce postaw prorodzinnych27, obserwowane jest, między innymi, odkładanie decyzji o zawarciu mał22
J. P a n o w i c z – L i p s k a, Instytucja separacji w polskim prawie rodzinnym, PiP
1999, nr 10, s. 16; P. K a s p r z y k, Separacja prawna małżonków, Lublin 2003, s. 15-17.
23
Zob. E. H o l e w i ń s k a - Ł a p i ń s k a, Zniesienie separacji orzeczone przez
polskie sądy do dnia 30 czerwca 2002 r., PS 2003, nr 6, s. 128 i n.
24
Zob.: J. P a n o w i c z - L i p s k a, Skutki prawne separacji faktycznej, Poznań
1991 (w szczególności rozdział III powołanej monografii).
25
K. S l a n y, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2002, s. 23-26 i nast., oraz powołana tam literatura. Zob. także F. A d a m s k i, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002, s. 141-216; A. K w a k, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2005, s. 12-96.
26
Zob. w szczególności K. S l a n y, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego
w ponowoczesnym świecie, Kraków 2002, s. 13-21 i powołana tam literatura.
27
Z. D ą b r o w s k a, Małżeństwo jako wartość. Studium empiryczne, Małżeństwo
i Rodzina 2003, nr 1., s. 3 i n. oraz prezentowane tam opracowania.
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żeństwa, zwiększanie się liczby związków niesformalizowanych28,
wzrost liczby orzekanych rozwodów29, stały wzrost udziału dzieci
pozamałżeńskich wśród żywych urodzeń.
W ocenie Ks. Janusza Mariańskiego: „Rodzina, jako ogólna
wartość jest powszechnie uznawana (na płaszczyźnie symbolicznej)
i akceptowana jako wartość podstawowa. Szczegółowe i bardziej konkretne wartości i normy związane z życiem małżeńsko – rodzinnym
odznaczają się niższą aprobatą. (..) Można by mówić – z pewnymi
zastrzeżeniami – jakby o podwójnej tożsamości młodych Polaków: religijnej i moralnej, częściowo powiązanych ze sobą, a w wielu przypadkach całkowicie odrębnych”30.
W latach 1946–1960 liczba orzeczonych rozwodów utrzymywała
się na stosunkowo niskim poziomie31. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego wieku – aż do 1984 r., gdy orzeczono
blisko pięćdziesiąt trzy tysiące rozwodów, obserwowano w Polsce
szybki wzrost liczby rozwodów orzekanych rocznie. Potem nastąpił
spadek liczby orzekanych rozwodów, częściowo sztucznie wywołany przez ograniczenie dostępności sądu rozwodowego wyrażające
się w przekazaniu rozwodów sądom wojewódzkim (okręgowym)
w 1991 r. Ponowny wzrost nastąpił na początku nowego stulecia.
Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku przeważały postawy
rygorystyczne w ocenie prawa rozwodowego i praktyki jego stosowania (uzyskanie rozwodu powinno być trudniejsze), w latach
dziewięćdziesiątych „liberalistyczne” (uzyskanie rozwodu powinno
być łatwiejsze).
28
Zob. np. A. K w a k, Niezamężna kohabitacja jako zjawisko społeczne, Studia Socjologiczne nr 3-4 z 1995 r., tejże: Konkubinat – Kohabitacja w świadomości społecznej,
Problemy Rodziny 1995, nr 5.
29
Wg oceny socjologa „Rodziny polskie przestały być patriarchalne (..) zadziałał (..)
proces zmierzający do zacierania wyrazistości kulturowych regulatorów życia rodzinnego połączony z pluralizacją systemów aksjonormatywnych. Wyrazem tego jest wzrastająca liczba rozwodów (..)” Z. T y s z k a, O chronieniu się w rodzinie przed zagrożeniami
naszych czasów, Małżeństwo i Rodzina, 2002, nr 2, s. 5.
30
J. M a r i a ń s k i, Małżeństwo i rodzina w nauczaniu społecznym Kościoła i w świadomości katolików polskich [w] Finis Legis Christus. Księga Pamiątkowa dedykowana
Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin (red. Ks. J. Wroceński, Ks. J. Krajczyński), Warszawa 2009, s. 935.
31
Zob. M. K u c i a r s k a – C i e s i e l s k a, Rozwody i separacje, Wiadomości
Statystyczne 2003, nr 10, s. 53. Z przytoczonych danych wynika, że w 1949 r. orzeczono
w Polsce 11 133 rozwody, w 1960 r. – 14 828, w 1970 r. – 34 600, a w 1984 r. – 52 900.
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Wśród żywych urodzeń udział dzieci pozamałżeńskich wynosił
w 1970 r. – 5%, w 1980 r. – 4,8%, w 1990 r. – 6,2%, w 2000 r. – 12,1%,
a w 2007 r. – 19,5%32. Tradycyjna koncepcja małżeństwa i rodziny, realizowana przez normy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
jest zagrożona.
3. Nadzieje
Instytucja separacji miała służyć osobom nieakceptującym rozwodu z przyczyn światopoglądowych oraz wzmocnieniu trwałości
małżeństwa zarówno w sferze formalnej (mimo orzeczenia separacji małżeństwo trwa) jak i rzeczywistej (pojednanie separowanych
małżonków i zniesienie separacji).
W Polsce ponad dziewięćdziesiąt sześć procent ludności deklaruje przynależność do Kościoła Rzymsko-Katolickiego, pięćdziesiąt
siedem procent podaje, że uczestniczy w praktykach religijnych,
co najmniej jeden raz w tygodniu. Jedynie 9% przyznaje, że w ogóle nie uczestniczy w praktykach religijnych33.
Zważywszy, iż 70% małżeństw jest zawieranych w formie kanonicznej34 ze skutkami w prawie polskim, można przypuszczać,
że i wcześniej nie mniej niż 70% małżonków przyjęło sakrament
małżeństwa. Teoretycznie, więc, gdy powstała możliwość wyboru separacji, katoliccy małżonkowie powinni z niej korzystać, co w konsekwencji zmieniłoby proporcje pomiędzy rozwodem a separacją.
Byłby to stosunek 3:7 lub z nieco tylko wyższym udziałem rozwodu.
Jak wynikało, bowiem z powołanego badania Anny Kwak, wierzący respondenci zadeklarowali, że w przypadku kryzysu małżeństwa
w większości (69% praktykujących i 54% niepraktykujących) wybraliby separację a nie rozwód.
Jeżeli nawet wskazane proporcje nie byłyby zachowane, wprowadzenie separacji powinno spowodować istotne zmniejszenie wpły-

GUS Rocznik Demograficzny 2008, tabl. 55 (105), s. 282.
Zob. CBOS. Komunikat z badań BS/158/2003 „Czy Polacy spełniają oczekiwania
Papieża?”. Październik 2003, oraz Komunikaty CBOS „Religijność Polaków w III RP”,
marzec 1999, „Religijność Polaków na przełomie wieków”, kwiecień 2001. Wszystkie
powołane komunikaty w opracowaniu Bogny Wciórki.
34
Zob. GUS. Rocznik Demograficzny 2008, tabl. 1, s. 207 oraz tabl. 9 (59), s. 228 i n.
W 2007 r. zawarto ogółem 248.702 małżeństwa, w tym w formie wyznaniowej ze skutkami w prawie polskim 172.641, a w Kościele katolickim 171.383 małżeństwa.
32
33
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wu pozwów rozwodowych i liczby orzekanych rozwodów natomiast
liczba orzeczonych separacji powinna być wysoka.
Abstrahując od światopoglądowych motywów wyboru separacji,
należy zwrócić uwagę na oczekiwanie, iż wzmocni ona realizację
dwóch wiodących zasad prawa rodzinnego – zasadę ochrony trwałości małżeństwa oraz zasadę ochrony dobra dziecka (tu wspólnych
dzieci małżonków, w szczególności małoletnich). Podstawowym
środkiem do osiągnięcia tego celu powinno być bardzo rzetelne
i dokładne stosowanie prawa materialnego i procesowego w postępowaniach o orzeczenie separacji.
Już w tym miejscu trzeba wskazać, że ochrona zasady trwałości małżeństwa w przepisach o separacji nie została zrealizowana
w sposób optymalny. Przyjęto, że skutki orzeczenia separacji są takie same jak skutki orzeczenia rozwodu, chyba że ustawa stanowi inaczej. W szczególności oznacza to, że małżonkowie separowani nie mogą zawrzeć nowych małżeństw (tak stanowi art. 614 §
2 k.r.o.), a od uprawomocnienia się orzeczenia o separacji ustają obowiązki małżeńskie wymienione w art. 23 k.r.o., z wyjątkiem
wzajemnej pomocy, ale tylko wtedy „jeżeli wymagają tego względy
słuszności” (art. 614 § 3 k.r.o.).
Nie został, jako wyjątek od podanej reguły „skutków rozwodowych”, przewidziany obowiązek wierności, mimo że na celowość
jego zachowania wskazywano w toku prac legislacyjnych.
W literaturze wypowiadany jest pogląd35, iż – mimo milczenia
ustawy – obowiązek ten trwa z przyczyn aksjologicznych i celowościowych. Pogląd ten jest jednak trudny do obrony, gdy zważy się,
że orzeczenie separacji uchyla działanie domniemania pochodzenia od męża dzieci urodzonych przez separowaną kobietę (art. 62 §
1, zdanie drugie k.r.o.).
Brak, nie budzącego wątpliwości, obowiązku wierności, mimo
orzeczenia separacji, bardzo osłabia jej rolę jako instytucji chroniącej trwałość małżeństwa.

35
Zwolennikiem tego poglądu jest w szczególności Bronisław Czech, który też skrupulatnie wskazał innych autorów głoszących tezę o trwaniu obowiązku wierności, zob.
[w] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz (wielkie komentarze LexisNexis), Warszawa 2009, s. 607, 608.
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4. Rzeczywistość (zawiedzione nadzieje?)
W celu odpowiedzi, czy wymienione tu najistotniejsze oczekiwania (nadzieje) związane z wprowadzeniem separacji, zostały zrealizowane, przywołam dane statystyczne oraz wybrane wyniki badania
aktowego, obejmującego analizę 324 spraw o orzeczenie separacji
z pierwszego półrocza 2002 r. które przeprowadziłam w Instytucie
Wymiaru Sprawiedliwości36.
4.1. Z ustaleń statystycznych wynika, niestety, że wprowadzenie
separacji nie spowodowało zmniejszenia liczby orzekanych rozwodów. W latach 2000 – 2008 orzeczono 11,4 razy więcej rozwodów
niż separacji. Na ponad jedenaście rozwodów przypadała, więc
tylko jedna separacja. W okresie obowiązywania przepisów o separacji, potwierdzenie, co najmniej zupełnego, rozkładu pożycia
w orzeczeniu dotyczącym małżeństwa nastąpiło w 92% przypadków
w formie rozwodu i zaledwie w 8% w formie separacji.
Rok

Rozwody

Separacje

RAZEM

Odsetek
separacji

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Razem

42.770
45.308
45.414
48.632
56.332
67.578
71.912
66.586
70.002
514.534

1.340
2.345
2.649
3.027
5.891
11.600
7.978
4.927
5.289
45.046

44.110
47.653
48.063
51.659
62.223
79.178
79.890
71.513
75.291
75.291

3,0%
4,9%
5,5%
5,8%
9,5%
14,6%
9,9%
6,9%
7,0%
8,0%

Wzrost liczby orzeczonych separacji w latach 2004 – 2006 powszechnie oceniano37 jako pozostający w związku z likwidacją funE. H o l e w i ń s k a – Ł a p i ń s k a, Orzekanie separacji, Warszawa 2006.
Raport Zespołu Badań i Analiz Biura Rzecznika Praw Dziecka pt. „Analiza ilości
spraw rozwodowych i separacji (w okresie styczeń-kwiecień 2004 w porównaniu do analo36

37
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duszu alimentacyjnego i obchodzenie zasad ustawy z dnia 28 listopada 2003 r., o świadczeniach rodzinnych obowiązującej od dnia
1 maja 2004 r. Ustawa o świadczenia rodzinnych wprowadziła korzystniejsze rozwiązania dla osób „samotnie wychowujących dzieci”
(w tym rodziców rozwiedzionych i separowanych) w porównaniu
z przewidzianymi dla dzieci wychowywanych przez rodziców będących małżonkami. W wyroku z dnia 18 maja 2005 r., K 16/04,
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 3 pkt 17, art. 8 pkt 3 i 4,
art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych są niezgodne z art. 18, art. 32 ust. 1, art. 71 ust. 1
Konstytucji oraz z art. 27 Konwencji o prawach dziecka. Liczba
orzekanych separacji w 2007 r. ponownie spadła.
4.2. Można sądzić, iż nadzieja, że katoliccy małżonkowie w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, kierując się swymi przekonaniami, którym dali wyraz zawierając małżeństwo kanoniczne, wybiorą w większości separację a nie rozwód
nie ziściła się38. Świadczą o tym powołane wcześniej dane statystyczne a także wyniki badania akt sądowych. Małżonkowie żądający separacji rzadko motywowali swój wybór światopoglądem religijnym. Charakterystyczne, że w ponad 90% spraw, niezależnie
od trybu postępowania, małżonkowie nie ujawnili swego stosunku
do religii; ani nie informowali sądu czy pozostają w wyznaniowym
gicznego okresu roku 2003). Katolicka Agencja Informacyjna powołała wypowiedź Pawła
Wosickiego z Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, iż „(..)ustawa o świadczeniach
rodzinnych to ewidentne promowanie samotnego wychowywania potomstwa. – Przy
takiej skali biedy, jaka jest w Polsce trudno nawet potępiać decyzje małżonków o separacji czy rozwodzie, którzy w ten sposób chcieliby uzyskać wyższy zasiłek jako samotnie
wychowujący dzieci”. KAI poinformowała także, że przedstawiciele Polskiej Federacji
Ruchów Obrony Życia uznali też za paradoks społeczny, „iż małżeństwa w trudnej
sytuacji materialnej prowokuje się do rozwodów”. Zaniepokojenie zwiększającą się
liczbą spraw o separację i rozwód wyrażali parlamentarzyści (Odpowiedź Tadeusza
Wołka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, na zapytanie Posła Artura Zawiszy, przekazane przez Marszałka Sejmu w piśmie z dnia 28 stycznia 2005 r.,
SPS-23-3810/05, a także Rzecznik Praw Obywatelskich.
38
Badania P. K r y c z k i {Rozwód w opinii społecznej – kierunki zmian [w] Rodzina
współczesna (praca zbiorowa pod redakcją naukową M. Ziemskiej}, Warszawa 2005,
s. 153, 156) wykazały, że nawet osoby przygotowujące się do przyjęcia sakramentu małżeństwa (73,7 %) dopuszczały rozwody. Zaobserwowano „selektywną religijność”. Osoby deklarujące swą wiarę (nie mniej niż 80 % badanych) dopuszczają rozwody i inne
zachowania (głównie w sferze życia osobistego, intymnego, małżeńskiego) niezgodne
z oczekiwaniami Kościoła katolickiego.
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związku małżeńskim, zaś sąd o to nie pytał. Można domniemywać,
że małżonkowie nie uważali, aby taka informacja miała istotny
wpływ na decyzję sądu i zwiększała prawdopodobieństwo orzeczenia separacji.
• Zaledwie w 25 sprawach na 268 zbadanych spraw, które toczyły się
w trybie postępowania procesowego, tzn. w 9,3% tych spraw, co najmniej jedno z małżonków przyznało swą przynależność do Kościoła katolickiego lub stwierdziło, że domaga się orzeczenia separacji
z przyczyn światopoglądowych.
• W sprawach, które toczyły się w trybie postępowania nieprocesowego
motyw światopoglądowy był wskazywany jako przyczyna wyboru separacji w celu unormowania skutków rozkładu pożycia małżeńskiego
w 7% spraw.
Ujawnienie w toku postępowania o orzeczenie separacji, że małżonkowie (lub tylko powód) jest osobą nie akceptującą rozwodu z przyczyn światopoglądowych nie spowodowało intensywnej
działalności mediacyjnej sądu odwołującej się do nierozerwalności związku małżeńskiego. Sądy w takiej sytuacji nie zachęcały też
małżonków do skorzystania z mediacji w odpowiedniej placówce
katolickiej.
4.3. Większość zarówno rozwiedzionych, jak i separowanych
małżonków ma wspólne małoletnie dzieci39, mimo że dobro dzieci
stanowi negatywną przesłankę rozwodu i separacji. Powszechnie
akceptowane jest stanowisko, iż separacja w mniejszym stopniu niż
rozwód zagraża dobru dzieci.
W sprawach objętych badaniem aktowym wspólne małoletnie
dzieci miało blisko 80% par małżeńskich oczekujących na rozstrzygnięcie sprawy z powództwa o separację. Orzeczenie separacji nastąpiło w 161 sprawach, orzeczenie rozwodu w 21 sprawach a oddalenie powództwa w trzech sprawach spośród zbadanych, w których
małżonkowie mieli wspólne małoletnie dzieci zaś sprawy toczyły się
wskutek wniesienia pozwu o orzeczenie separacji40. Wymienione
39
Z rozwiedzionych w 2007 r. małżeństw pochodziło 59.400 wspólnych małoletnich
dzieci małżonków, z małżeństw, w którym w tymże roku orzeczono separację 4.927
dzieci. Odsetek rozwiedzionych małżeństw ze wspólnymi małoletnimi dziećmi wynosił
w 2007 r. 61, a małżeństw separowanych nieco ponad 68.
40
Pozostałe sprawy małżeństw, z których pochodziły wspólne małoletnie dzieci małżonków, zakończyły się umorzeniem postępowania. W jednej sprawie nastąpiło ono
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trzy oddalone powództwa były jedynymi, w których nastąpiło oddalenie powództwa (niezależnie od tego czy z małżeństwa pochodziły
wspólne dzieci i czy były one małoletnie). Tylko w jednej sprawie
spośród trzech zakończonych oddaleniem powództwa zapewne
(bowiem żaden z wyroków oddalających powództwo nie został ani
zaskarżony ani uzasadniony) o oddaleniu powództwa zadecydowało dobro wspólnych małoletnich dzieci41. Można więc wnioskować, że – w ocenie sądów – dobro wspólnych małoletnich dzieci
(niezależnie od tego czy proces o separację zakończył się orzeczeniem separacji czy orzeczeniem rozwodu) praktycznie prawie nigdy
nie stanowiło przeszkody do orzeczenia separacji (a nawet rozwodu). Już tylko ta „statystyczna” konstatacja skłania do wątpliwości
czy we wszystkich przypadkach orzeczenia separacji dobro małoletnich dzieci zostało uwzględnione.
Nieliczni powodowie już w uzasadnieniu powództwa wyjaśnili dlaczego ubiegają się o orzeczenie separacji a nie rozwodu.
W grupie spraw dotyczących małżeństw ze wspólnymi małoletnimi
dziećmi nastąpiło to w uzasadnieniach 45 pozwów. W żadnym przypadku powód nie wskazał na dobro wspólnych małoletnich dzieci,
brak akceptacji rozwodu własnego małżeństwa lub niższe koszty
separacji niż rozwodu. Natomiast w dziewięciu przypadkach powód
ocenił, że rozkład pożycia małżeńskiego nie ma cechy trwałości
zaś w piętnastu ujawnił, iż ma nadzieję na pojednanie z pozwanym
małżonkiem.
W stanach faktycznych, w których rozkład pożycia małżeńskiego
rodziców małoletniego dziecka jest zupełny i trwały, orzeczenie separacji (a nie rozwodu) z reguły nie powinno stwarzać stanu zagrożenia dobra dziecka. Zachowanie „węzła małżeńskiego” może wystarczająco chronić dobro wspólnego dziecka w związku, w którym
małżonków nie łączą już żadne więzi charakterystyczne dla pożycia
małżeńskiego, a stan ten jest nieodwracalny. Istotne różnice mogą
w związku ze śmiercią małżonka. W ośmiu przypadkach małżonkowie pojednali się
i dlatego nastąpiło cofnięcie pozwu. W kolejnych 19 sprawach nastąpiło cofnięcie pozwu ale nie można było ustalić czy było to konsekwencją pojednania się małżonków.
41
W jednej sprawie w sposób niewątpliwy nie wystąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, w kolejnej, spośród tych, w których powództwo zostało oddalone, sąd zapewne brał pod uwagę sprzeczność orzeczenia separacji z zasadami współżycia społecznego. Pozwana żona była chora na schizofrenię paranoidalną. Nie leczyła się. Nie była
w stanie wykonywać władzy rodzicielskiej. Niektóre jej działania stanowiły poważne
zagrożenie dla zdrowia, a być może nawet życia, małoletniej córki.
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wystąpić w stanach faktycznych, w których rozkład pożycia małżeńskiego pragnących orzeczenia separacji rodziców małoletniego
dziecka, nie ma cechy trwałości, mimo że jest zupełny.
Zaledwie w ośmiu przypadkach w zbadanych procesach o separację małżonkowie mający wspólne małoletnie dzieci pojednali się.
W większości przypadków wynikało to z decyzji podjętych z inicjatywy samych małżonków – bez udziału sądu42.
Co najmniej w tych sprawach, w których powodowie wyrazili nadzieję na pojednanie w przyszłości bądź przeświadczenie o braku
trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego, dobrze przeprowadzone
działania mediacyjne mogły przynieść pożądane rezultaty. Należy
jednak przyznać, że ponad 56% małżonków mających wspólne małoletnie dzieci, zdecydowanie nie chciało się pojednać. Zaledwie
w 8% spraw, które zakończyły się orzeczeniem separacji, oboje
małżonkowie dostrzegali możliwość podjęcia próby pogodzenia
się. W pozostałych sprawach jedno z małżonków było gotowe się
pojednać z partnerem, ale – z reguły – tylko, gdy zmieni on swoje
postępowanie (np. rozpocznie leczenie odwykowe z alkoholizmu,
podejmie pracę itp.). W sprawach małżeństw mających wspólne
małoletnie dzieci taką postawę częściej zajmowała żona.
W postępowaniach o separację małżeństw mających wspólne
małoletnie dzieci przy badaniu, czy nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, należy uwzględnić „więzi rodzicielskie”, które
zwykle umacniają więzi małżeńskie osobiste, a nawet majątkowe.
Postępowanie dowodowe powinno być prowadzone z najwyższą
starannością aby zminimalizować zagrożenie, trafnie, a zarazem
bardzo dobitnie, określone przez Wandę Stojanowską jako „roz42
Np. w jednej z takich spraw cofnięcie pozwu nastąpiło po upływie zaledwie 10
dni od jego wpływu do sądu. Pozew wniosła dwudziestodziewięcioletnia żona (mąż był
o 9 lat starszy), która wskazywała na bardzo trudną sytuację życiową małżonków będącą konsekwencją bezrobocia oraz niewystarczających starań męża o pracę. Zmuszało
to żonę do korzystania wraz ze wspólnym dzieckiem z pomocy rodziców, którzy zapewniali jej i wnukowi wyżywienie. Cofniecie pozwu z informacją, iż nastąpiło pojednanie
małżonków, nastąpiło przed wyznaczeniem terminu posiedzenia. W czterech sprawach
główną przyczyną wniesienia pozwu o separację był alkoholizm pozwanego męża.
Obietnica podjęcia leczenia odwykowego lub podjecie takiego leczenia spowodowały
pojednanie małżonków i cofnięcie pozwu przez żonę. W jednaj z tych spraw mieszkający na wsi małżonkowie mieli dziewięcioro dzieci w wieku od jednego do dziewiętnastu
lat. Powódka poroniła dziesiąte dziecko, co było związane z zachowaniem męża pod
wpływem alkoholu. Zapewne to skłoniło ją do podjęcia decyzji o separacji. Powódka
cofnęła pozew, gdy mąż obiecał podjąć leczenie przeciwalkoholowe.
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kładanie małżeństwa przez sąd”43, polegające na mylnej ocenie sądu,
iż rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił. Naprawienie „pomyłki”
sądu, który orzekł separację mimo braku zupełnego rozkładu pożycia, jest łatwiejsze niż w przypadku rozwodu, gdyż wystarczy zgodny
wniosek o zniesienie separacji. Oczekiwanie, że w każdym przypadku „pomyłka” sądu zostanie w taki sposób naprawiona byłoby jednak mało realistyczne. W tym kontekście celowe wydaje się wskazanie, że na początku postępowania w omawianych sprawach aż 72%
pozwanych uznało żądanie pozwu, a 57% przyznało także wszystkie okoliczności faktyczne podane w uzasadnieniu pozwu. Mogło
to świadczyć o zaistnieniu rozkładu pożycia, ale zwykle powodowało nadmierne „uproszczenie” postępowania dowodowego44. Tymczasem z akt wynikało, że ponad połowa małżonków zamieszkiwała
wspólnie w dniu wpływu pozwu o separację, zaś w dniu orzekania
nadal mieszkało w tym samym mieszkaniu 42% małżonków (ponad
60% z nich twierdziło, że zajmują oddzielne pomieszczenia; pozostali przyznawali, że zajmują te same pomieszczenia ale 10% z nich
twierdziło, że „unika kontaktów” ze współmałżonkiem). Prawie
26% małżonków w sprawach, w których to ustalono, prowadziło
wspólne gospodarstwo domowe, a co czwarty korzystał z produktów
spożywczych zakupionych przez drugiego małżonka lub z posiłków
przez niego przygotowanych (czasem wbrew woli współmałżonka). Można więc mieć, co najmniej w tych sprawach, wątpliwości
czy na pewno wystąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.
W zdecydowanej większości zbadanych spraw nie było wszystkich danych pozwalających na podjęcie optymalnych rozstrzygnięć
z punktu widzenia realizacji zasady ochrony dobra dzieci. W orzeczeniach o władzy rodzicielskiej sądy z reguły rozstrzygały zgodnie
z propozycjami rodziców, ale, w ponad połowie spraw, bez zweryfikowania ich zasadności. Z zaniepokojeniem należy np. odnotować, że dowód z opinii ROD-K, który dotyczy więzi emocjonalnej
W. S t o j a n o w s k a, Rozwód a dobro dziecka, Warszawa 1979, s. 118.
Aby zadośćuczynić wymaganiu modelu normatywnego, wynikającemu z art. 442
k.p.c., sądy w sprawach, w których małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, formalnie nie ograniczały postępowania dowodowego do przesłuchania stron ale – w większości spraw – przesłuchiwały jednego lub dwóch świadków na okoliczności wiążące się
z sytuacją dzieci. Świadkami tymi najczęściej byli krewni powoda (w co trzeciej sprawie)
lub pozwanego (w 11% spraw). Ich zeznania były krótkie, stereotypowe. Świadkowie,
z reguły, stwierdzali, że dzieci nie sprawiają kłopotów wychowawczych, są należycie
zadbane, bądź, że wskazany rodzic dobrze wychowuje dziecko.
43
44
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pomiędzy rodzicami a małoletnimi dziećmi, jest przeprowadzany
zbyt rzadko (zaledwie w 12 ze zbadanych spraw). Także zbyt rzadko
(w 58 ze zbadanych spraw) sądy korzystają z wywiadu środowiskowego kuratora sądowego, choć – jak słusznie wskazywała, odnośnie
do rozwodu, w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, W. Stojanowska45 powinien być przeprowadzony w każdej sprawie, gdy
małżonkowie mają małoletnie dzieci.
Powyższe prowadzi do wniosku, że szansa ochrony interesów
dzieci, którą stwarza instytucja separacji nie jest wykorzystywana
w pełni46.
4.4. Jednym z motywów ukształtowania pozytywnej przesłanki
orzeczenia separacji liberalniej niż przy rozwodzie było przeświadczenie, że unormowanie problemów spornych wskutek orzeczenia separacji umożliwi małżonkom, w których związkach rozkład
pożycia nie osiągnął jeszcze stopnia trwałości, spokojna refleksję
nad przyczynami kryzysu. W konsekwencji część z nich powróci
do wspólnego pożycia, a separacja zostanie zniesiona.
Stopień realizacji tego oczekiwania w dużej mierze zależy
od przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego. Z analizy akt spraw
o orzeczenie separacji wynikało, że powództwo o orzeczenie separacji w 84 % spraw wniosły żony, zaś przyczyny, które doprowadziły do rozkładu pożycia małżeńskiego, wystąpiły – w większości
spraw – po stronie mężów.
Najczęściej występującymi przyczynami rozkładu pożycia po stronie mężów było nadużywanie alkoholu i inne nałogi, w szczególności gry hazardowe (w blisko 42 % spraw, w których sąd orzekł
separację). Konflikty na tle finansowym wystąpiły w około 37 %,
a niewierność – 21 % spraw. Po stronie żon najczęściej występującą przyczyną rozkładu pożycia były konflikty na tle finansowym
(14,3 %), niewierność (8 %), zerwanie pożycia seksualnego
(7,3 %).
Najczęściej bezpośrednią lub pośrednią przyczyną rozkładu
pożycia małżeńskiego było nadużywanie alkoholu przez męża,
W. S t o j a n o w s k a, Rozwód a dobro dziecka, s. 125.
Szerzej na ten temat zob. w opracowaniu E. H o l e w i ń s k a – Ł a p i ń s k a,
Ocena realizacji zasady ochrony dobra dziecka w praktyce orzekania separacji z zastosowaniem „modeli Stojanowskiej” [w] W trosce o rodzinę. Księga pamiątkowa ku czci
profesor Wandy Stojanowskiej (red. M. Kosek i J. Słyk), Warszawa 2008, s. 169–186.
45
46
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ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami tego faktu47. Jednocześnie aż 20 % żon, we wstępnej fazie postępowania, było gotowych do pojednania pod warunkiem, że mąż zmieni swe postępowanie. Żądanie „tylko” separacji, a nie rozwodu, niektóre żony
określały jako danie mężowi „ostatniej szansy” na zmianę postępowania i uratowanie małżeństwa. Mężowie nadużywający alkoholu
często nie dostrzegali powagi sytuacji. Uważali, że „piją jak inni”,
„jak wszyscy”, „jak każdy mężczyzna”, „gdy jest okazja”, a nawet,
że jedynie ... „smakują alkohol”.
Można sądzić, że alkoholizm męża oraz naruszenie obowiązku
wierności wywołuje bardzo często nieodwracalne skutki we wzajemnych relacjach małżeńskich. Osoby rozwiedzione, oceniające
przyczyny własnego rozwodu po upływie od 3 do 5 lat od orzeczenia rozwodu, niezależnie od płci – na pierwszym miejscu wymieniły
zdradę małżeńską (46,4 % mężczyzn i 41,3 % kobiet)48.
Tak więc, bez zmiany postępowania małżonka nadużywającego
alkoholu i wielkoduszności zdradzonego, który potrafiłby przebaczyć i zapomnieć zdradę, prawdopodobieństwo pojednania małżonków nie było wysokie.
47
Mimo, że według opinii kobiet najczęstszą przyczyną rozwodu jest alkoholizm
męża, z reguły długo znoszą biedę, upokorzenia, maltretowanie. Wynika to często z miłości do męża, powszechności takich problemów w środowisku lokalnym (zwłaszcza
wiejskim), obawy przed samotnością i wychowywaniem dzieci bez udziału ojca, a także przed krytyką ze strony rodziny i otoczenia. Badania nad przyczynami rozwodów,
przeprowadzonych w 1991 r. przez M. K u c i a r s k ą – C i e s i e l s k ą, G. M a r c i n i a k i J. P a r a d y s z a (Rozpad małżeństw w Polsce – przyczyny i skutki, Warszawa 1993, s. 133) wykazały, że z powodu alkoholizmu męża rozwiodła się 1/3 kobiet
w wieku poniżej 25 lat i 1/3 kobiet w wieku powyżej 60 lat oraz ponad 50 % kobiet
w wieku od 30 do 50 lat. Na wsi alkoholizm męża był przyczyną ponad 67 % rozwodów
kobiet w wielu od 40 do 44 lat. Oczekiwanie na podjęcie leczenia i jego skuteczność
nie były realistyczne. Wskazuje na to badanie R. Kulmy, przeprowadzone w Instytucie
Wymiaru Sprawiedliwości, na temat efektywności wykonania orzeczeń sądowych dotyczących obowiązku podjęcia leczenia odwykowego. Wykazało, że tylko 28% orzeczeń
o obowiązku podjęcia leczenia w zakładzie stacjonarnym i 10% orzeczeń o obowiązku
podjęcia leczenia w zakładzie niestacjonarnym było wykonanych. Co najmniej 1/3 uzależnionych, którzy otrzymali zaświadczenie o zakończeniu leczenia w zakładzie stacjonarnym już po 2 tygodniach powróciła do nałogu. Autor stwierdził też brak możliwości usprawnienia egzekucji orzeczeń. Wprowadzenie całkowitego przymusu zbliżyłoby
przymusowe leczenie do ubezwłasnowolnienia lub kary, a „nie można przecież stosować
kary za chorobę, za którą uznany jest alkoholizm”.
48
M. K u c i a r s k a – C i e s i e l s k a, G. M a r c i n i a k i J. P a r a d y s z,
Rozpad małżeństw w Polsce – przyczyny i skutki, s. 126–128.
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4.5. Obiektywną miarą oczekiwania, iż separacja sprzyja „uzdrowieniu” małżeństwa, w którym wystąpił zupełny rozkład pożycia
jest częstotliwość jej zniesienia. Od wejścia w życie przepisów
o separacji do końca 2008 r. zniesiono około 2% orzeczonych
separacji.
Badanie spraw o zniesienie separacji, które przeprowadziłam
w pierwszym okresie od jej wprowadzenia49, wykazało, że do zniesienia separacji dochodziło z jednej z trzech przyczyn:
• wadliwego orzeczenia separacji (mimo braku w dniu orzekania
zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego),
• zajścia nadzwyczajnych, nieprzewidzianych zdarzeń stanowiących
przełom w stosunkach pomiędzy małżonkami, które nastąpiły
po orzeczeniu separacji (np. wykrycie u jednego z małżonków
lub u wspólnego dziecka śmiertelnej choroby, poważny wypadek
lub inne zdarzenie losowe boleśnie dotykające jednego z separowanych małżonków, co powodowało pomoc ze strony drugiego
z małżonków i uświadomienie sobie przez oboje, że nadal są sobie bliscy, dostrzeżenie że separacja jest szokiem dla wspólnego
dziecka, które cierpi z jej powodu, zaniedbuje naukę, popadło
w depresję),
• ustania stanu faktycznego, który był główną przyczyna rozkładu
pożycia (np. podjęcie leczenia z nałogu alkoholizmu, zasadnicza
zmiana sytuacji majątkowej lub mieszkaniowej, wyjazd za granicę
osoby, która nie akceptowała małżeństwa itp.).
5. Zamiast zakończenia
Przedstawione dane charakteryzujące efektywność separacji w okresie blisko dziesięcioletniego okresu jej obowiązywania
nie są nadmiernie optymistyczne. Należy jednak zauważyć, że udział
separacji w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w małżeństwach
powoli, ale systematycznie rośnie – z 3% w 2000 r. do 7% w 2008 r.
Rośnie też co roku liczba zniesionych separacji. W 2004 r. zniesień było 47, rok później już 100. W 2006 r. 191, czyli 4 razy więcej
niż w 2004 r. i o 91% więcej niż w 2005 r. W 2007 r. zniesiono 272
separacje – 5 razy więcej niż w 2004 r., a w 2008 r. 283 – sześciokrotnie więcej niż w 2004 r.
49
E. H o l e w i ń s k a – Ł a p i ń s k a, Zniesienie separacji orzeczone przez polskie
sądy do dnia 30 czerwca 2002 r., PS 2003, nr 6, s. 128–140.
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Można zaryzykować tezę, że separacja, stosunkowo niedawno
ponownie wprowadzona do prawa rodzinnego, nie jest jeszcze „zakorzeniona” w świadomości ludzi, szczególnie tych gorzej wykształconych lub nie interesujących się prawem.
Dyskusja nad wprowadzeniem separacji toczyła się w atmosferze walki politycznej, co powodowało używanie także argumentów
demagogicznych i nie sprzyjało poznaniu rzeczywistego kształtu tej
instytucji.
Obecnie separacja nie budzi już ani emocji, ani większego zainteresowania mediów, a pośrednio także opinii publicznej. Upływ
10 lat od jej wprowadzenia powinien być więc potraktowany jako
okazja to popularyzacji wiedzy o separacji.
Separazione: speranza e realtà
Nell’articolo è stata presentata l’efficacia della separazione coniugale dal
momento della sua approvazione nella legge polacca. I dati statistici di questo
periodo dimostrano, che essa si è lentamente aumentata rispetto alla sua entrata
in vigore, dal 3 % nel 2000 al 7 % nel 2008. Si può dire, che essa non è ancora
accettata in modo sufficiente dalla popolazione polacca. Il suo concetto è
conosciuto in maggior parte dalle persone con l’istruzione superiore, specialmente
nella materia giuridica. La scarsa conoscenza della legge sulla separazione ha la
sua fonte, in modo particolare, nella lotta politica tra i diversi esponenti politici,
che spesso la loro discussione non toccava il merito di tale figura giuridica, ma si
appoggiava sulla demagogia. Attualmente, col passare del tempo, la separazione
coniugale non suscita più clamore, né interessamento dai mezzi di comunicazione
sociale e in parte anche dell’opinione pubblica. Considerando tutto questo, si può
adesso concentrare l’attenzione sulla dimostrazione dei veri contenuti della legge
di separazione.
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Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ukazała się książka

Krzysztof Warchałowski
PRAWO WYZNANIOWE. WYBÓR ŹRÓDEŁ

Obszerna i szczegółowa publikacja omawiająca źródła obowiązującego w Polsce
prawa wyznaniowego, akty prawa powszechnie obowiązującego (umowy, konkordat),
ustawy dotyczące wszystkich Kościołów i związków wyznaniowych,
rozporządzenia, akty prawa wewnętrznego oraz orzecznictwo sądów polskich
i organów międzynarodowych.

Dystrybucję prowadzi:
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa, ul. Dewajtis 5, tel. (0-22) 561-89-23; fax (0-22) 561-89-11
oraz Księgarnia dwójka
Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, p. 015
e.mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
www.wydawnictwo.uksw.edu.pl
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KS. ZBIGNIEW JANCZEWSKI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

SPRAWOWANIE EUCHARYSTII POZA MIEJSCEM ŚWIĘTYM
Treść: Wstęp. – 1. Pojecie miejsca świętego. – 2. Rys historyczny. – 3. Eucharystia
poza miejscem świętym według obowiązującego prawa. – Zakończenie.

Wstęp
Sprawowanie Mszy Świętej to czynność Chrystusa i hierarchicznie zorganizowanego Ludu Bożego oraz ośrodek chrześcijańskiego życia Kościoła powszechnego i lokalnego.1 Jest zatem niezwykle ważne, aby celebracja Eucharystii zostało tak uporządkowane,
by wyświęceni szafarze oraz wierni, uczestnicząc w Niej zgodnie
ze swoim miejscem we wspólnocie Kościoła, czerpali coraz obfitsze
owoce, dla osiągnięcia których Jezus Chrystus ustanowił Eucharystyczną Ofiarę swojego Ciała i Krwi, jako pamiątkę śmierci i zmartwychwstania, powierzając ją Kościołowi, jako swojej umiłowanej
Oblubienicy.2
Na Jej sprawowanie Lud Boży gromadzi się zwykle w świątyni,
lub gdy brakuje kościoła, albo jest on niewystarczający, w innym
odpowiednim miejscu, godnym tak wielkiego misterium. Zarówno
świątynie, jak i wspomniane miejsca, powinny zostać odpowiednio
przygotowane do sprawowania czynności liturgicznych i czynnego
w nich udziału wszystkich uczestniczących w liturgii wiernych.3 Wyrazem hierarchicznej struktury Kościoła są różne funkcje i czynno1
Por. Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii, nr 11; Święta Kongregacja Obrzędów, Instrukcja Eucharisticum misterium, 25.05.1967, nr 3e, 6, AAS 59(1967) s. 542,
544-545.
2
Por. Nowe Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego z 2002 r., nr 17, Poznań
2004, s. 17.
3
Por. tamże, nr 288, s. 81.
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ści w poszczególnych częściach celebracji liturgii mszalnej. Dlatego
ogólny plan świątyni winien być tak pomyślany, aby wyrażał obraz
zgromadzonego ludu, umożliwiał zachowanie należytego porządku
oraz ułatwiał każdemu prawidłowe wykonywanie jego funkcji.4 Stąd
w miejscu świętym gdzie celebruje się Eucharystię, zasadniczo powinny się znajdować: specjalny ołtarz (stały albo przenośny), tabernakulum, ambona, miejsce przewodniczenia dla kapłana, miejsca
dla służby liturgicznej, zespołu śpiewaczego i instrumentów muzycznych oraz dla pozostałych wiernych.
Ofiara Wieczerzy Pańskiej może być również celebrowana poza
miejscem świętym, w całości nie spełniającym powyższych warunków. Kapłani na wakacjach, wycieczkach, lub pielgrzymkach
sprawują często Msze w budynkach przeznaczonych na co dzień
do użytku świeckiego, a nawet „pod gołym niebem”. Niniejsze opracowanie ma rozpatrzyć sytuacje, w których takie Msze Święte mogą
być sprawowane w sposób godziwy. Po ustaleniu pojęcia „miejsca
święte”, będących przeciwieństwem miejsc znajdujących się w polu
naszego zainteresowania, zostanie nakreślony krótki rys historyczny, dotyczący omawianego problemu, po czym dokonamy analizy
aktualnie obowiązujących norm prawa kanonicznego i liturgicznego. Przedmiotu niniejszej dysertacji nie stanowi kwestia sprawowania Eucharystii w świątyniach chrześcijańskich, należących do braci
odłączonych, ponieważ te w pewnych okolicznościach, mogą być
uznawane za miejsca poświęcone.
1. Pojecie miejsca świętego
Na początku rozważań, obracających się wokół kwestii sprawowania Mszy Świętej poza miejscami świętymi, należałoby bliżej
określić o jakie miejsca tutaj chodzi. Trudną, a wręcz niemożliwą
rzeczą jest wymienienie wszystkich tego rodzaju miejsc, stąd przez
przeciwstawienie przyjrzyjmy się najpierw terminowi „miejsce święte”. Wszystkie pozostałe będą bowiem wchodzić w zakres interesującego nas problemu.
Definicję miejsca świętego podaje Kodeks prawa kanonicznego
z 1983 r. Jest to takie miejsce, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane zgodnie z przepisami liturgicznymi, zostało
przeznaczone do kultu Bożego, albo dla grzebania zmarłych wier4

Por. tamże, nr 294, s. 82.
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nych.5 Wyodrębnianie miejsc świętych domaga się społeczna natura
człowieka. W nich to chrześcijanie nawiązują w sposób szczególny kontakt z Bogiem, na płaszczyźnie indywidualnej, a zwłaszcza
wspólnotowej. Życie wspólne jest niejako wrodzone człowiekowi,
stąd sprawowanie kultu to także sprawa wspólnoty, w której człowiek żyje. Kult w wymiarze wspólnotowym, może się urzeczywistniać dzięki publicznym miejscom świętym, czyli przede wszystkim
specjalnym budowlom o przeznaczeniu kultowym, w tym do celebrowania Eucharystii.6
Pierwszym rodzajem miejsc, w których najczęściej sprawuje się
Najświętszą Ofiarę są kościoły. Kościół to święta budowla, przeznaczona do kultu Bożego, do której wierni mają prawo wstępu, w celu
wykonywania kultu, szczególnie w sposób publiczny.7 Jest to zatem
budynek, wzniesiony na stałe, czyli odznaczający się trwałością, dostosowany wewnątrz do celebracji liturgicznych. Gmach ten jest zasadniczo wyłączony z użytku świeckiego (np. zebrań politycznych,
czy imprez kulturalnych lub sportowych). W kościołach zbierają się
wspólnoty wiernych, w celu słuchania Słowa Bożego, sprawowania
Eucharystii i innych sakramentów, celebrowania nabożeństw, oraz
na modlitwie indywidualnej. Można też powiedzieć, że czynnością
najczęściej i najuroczyściej sprawowaną w świątyniach, jest właśnie
Eucharystia. Nowy kościół po zakończeniu jego budowy, powinien
jak najszybciej zostać poświęcony lub pobłogosławiony.8
Kolejny rodzaj miejsca świętego to kaplica. Jest ona także za zezwoleniem ordynariusza przeznaczona do sprawowania kultu Bożego, dla pożytku wspólnoty lub grupy wiernych, którzy się w niej
zbierają. Do kaplicy, za zgodą kompetentnego przełożonego, mogą
przychodzić również inni wierni.9 Nie musi więc być jak kościół specjalna budowlą, nie jest też przeznaczona dla wszystkich wiernych,
a głównie dla jakiejś mniejszej wspólnoty, na przykład alumnów seminarium duchownego, sióstr zakonnych, chorych przebywających
w szpitalu czy pensjonariuszy domu opieki społecznej.10 W kapliPor. kan. 1205.
Por. T. P a w l u k, Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, t. 2, Olsztyn
1986, s. 457.
7
Por. kan. 1214.
8
Por. kan. 1217 par. 1.
9
Por. kan. 1223.
10
Por. T. P a w l u k, dz. cyt., s. 467.
5
6
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cach wolno odprawiać wszystkie nabożeństwa, za wyjątkiem tych,
które wyłączają przepisy prawa powszechnego wydanego przez ordynariusza miejsca, albo prawa liturgicznego.11
Szczególnym rodzajem kaplic są kaplice prywatne, przeznaczone
za zezwoleniem miejscowego ordynariusza do kultu Bożego dla pożytku tylko jednej, lub kilku osób fizycznych.12 W kaplicach prywatnych celebruje się Eucharystię, zasadniczo po otrzymaniu na to zezwolenia ordynariusza miejsca.13
Jak podaje norma, wypada, aby zarówno kaplice, jak i kaplice
prywatne zostały pobłogosławione według obrzędu liturgicznego.
Powinny zostać wyłączone z wszelkiego użytku domowego,14 a więc
nie wolno w nich spożywać posiłków czy też urządzać spotkań
towarzyskich.
Dla katolików miejscem świętym pozostają także niektóre cmentarze, czyli miejsca przystosowane do pochówku zmarłych. W języku greckim przez chrześcijan nazywane były dormitoriami, czyli miejscami przeznaczonymi na sen, odpoczynek ciała człowieka,
w oczekiwaniu na czasy ostateczne i zmartwychwstanie.15 Cmentarz
staje się miejscem świętym jeżeli wcześniej został poświęcony zgodnie z przepisami liturgicznymi.16 Tam gdzie to jest możliwe Kościół
powinien posiadać własne cmentarze. Szczególnie mogą je mieć
parafie, instytuty zakonne, a nawet inne osoby prawne lub rodziny, w dwóch ostatnich jednak przypadkach stają się one miejscami
świętymi, kiedy miejscowy ordynariusz uzna za stosowne, że powinny one zostać pobłogosławione.17 Należy mieć jednak gwarancję,
że w przyszłości będą się cieszyć stosowną opieką, właśnie ze względu na świętość takich miejsc.18
Norma Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. nakazuje, aby Eucharystię sprawować w miejscu świętym, a więc jednym z powyżej
opisanych. Jednak w poszczególnych przypadkach, w razie konieczPor. kan. 1225.
Por. kan. 1226.
13
Por. kan. 1228; Nie jest ono wymagane w przypadku prywatnej kaplicy biskupiej
(kan. 1227).
14
Por. kan. 1229.
15
Por. B. F. P i g h i n, Diritto sacramentale, Venezia 2006, s. 432.
16
Por. kan. 1205.
17
Por. kan. 1240 par.1; kan. 1241.
18
. Por. B. F. P i g h i n, dz. cyt., s. 433.
11
12

Prawo Kanoniczne_52_3-4.indd 288

28-10-2009 09:05:40

[5]

SPRAWOWANIE EUCHARYSTII

289

ności Mszę można celebrować też w innym godnym miejscu,19 czyli poza miejscami świętymi. W praktyce kapłani odprawiają Msze
w domach prywatnych (zwłaszcza u chorych), w hotelach, na parkingach przy szosie, w plenerze pod „gołym niebem”.
2. Rys historyczny
Przyjmuje się że pierwszą Mszę Świętą odprawił Jezus Chrystus
wraz z apostołami w wieczerniku. Prawdopodobnie korzystał wtedy
ze zwykłego drewnianego stołu, pełniącego funkcję dzisiejszego ołtarza.20 Przekazy biblijne wskazują, że do ostatniej wieczerzy doszło
bowiem w domu prywatnym. Odbyła się ona w dużej sali na górze,
usłanej i specjalnie przygotowanej.21 Tego typu pokój na piętrze
w domu żydowskim nie był przeznaczony na cele mieszkalne rodziny, ale dla gości, dla indywidualnej modlitwy, nauczania przez
rabinów młodzieży. W takiej sali odbywały się również większe uroczystości rodzinne.22
Po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa, Kościół zaczął
się rozwijać w bardzo szybkim tempie. Chrześcijanie nadal zbierali
się na Eucharystii w domach prywatnych. W większych miastach
takich jak Aleksandria, Kartagina, Antiochia, Smyrna, domów było
więcej. Niektóre z nich posiadały wydzieloną salę, przeznaczoną
do celów kultowych, a nawet mieszkanie dla pełniącego funkcję
liturga. Eucharystię sprawowano w nich na zmianę. Specjalne budowle dla celów liturgii zaczęły powstawać pod koniec drugiego
stulecia na Wschodzie. Natomiast na Zachodzie wznoszenie takich
miejsc rozpoczyna się dopiero z początkiem trzeciego wieku. Jednak w tamtym okresie Msze Święte odbywały się również w domach
prywatnych, tak mieszkalnych, jak i handlowych, a nawet w termach. Wydaje się że chrześcijanie nie używali w tym celu domów
czynszowych. 23
Euzebiusz z Cezarei (ok. 260-339), powołując się na wcześniej
żyjącego Dionizego Aleksandryjskiego (247-269) podaje, że rolę
Por. kan. 932 par. 1.
Por. M. Pa s t u s z k o, Najświętsza Eucharystia według Kodeksu prawa kanonicznego Jana Pawła II, Kielce 1997, s. 291.
21
Por. Mk 14,15; Łk 22,12.
22
Por. B. N a d o l s k i, Liturgika. Eucharystia, t. 4, Poznań 1992, s. 92.
23
Por. tamże, s. 93-94.
19
20
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świątyni jako miejsca odpowiedniego do świętych zgromadzeń
może pełnić nawet pole, pustkowie, zagroda, statek, czy nawet więzienie. Chociaż właściwym miejscem takich zgromadzeń jest tylko
świątynia, to zastępczo mogą się one odbywać poza nią.24
Po wydaniu w roku 313 przez cesarza Konstantyna Wielkiego
(312-337) Edyktu Mediolańskiego, sytuacja chrześcijan zmieniła
się radykalnie. Bez przeszkód zaczęto wznosić świątynie, w których
sprawowana była Eucharystia. Sam cesarz w swoim pałacu posiadał budynek kościelny, jednak kiedy wyruszał na wojnę, zabierał
ze sobą namiot, urządzony na wzór kościoła. Zresztą, co skrzętnie odnotował historyk tamtej epoki Sozomen (+ 450), Konstantyn znalazł wkrótce swoich naśladowców, ponieważ inni wodzowie
również mieli własne namioty – kaplice.25 Synod Moguncki z 743
roku zakazuje duchownym wyruszania z wojskiem na wojnę, chyba
że zostali oni wybrani do sprawowania Mszy Świętej dla rycerzy,
lub do opieki nad świętymi relikwiami.26
W średniowieczu prawo kanoniczne zezwalało na celebrowanie Eucharystii poza miejscem świętym jedynie w przypadkach
konieczności, zwykłej albo nadzwyczajnej, lub też po otrzymaniu
na stałe specjalnego zezwolenia od biskupa.27 Odprawienie Mszy
w takim miejscu poza stanem konieczności, albo bez powyższego zezwolenia, było zagrożone karami kościelnymi, do depozycji
włącznie.28 Według prawa zawartego w Dekretałach, przywilej celebracji Eucharystii poza miejscem świętym, w tym także w domu
prywatnym, mieli tylko biskupi i zakonnicy.29 Nosił on nazwę „przywileju ołtarza przenośnego”, na jego podstawie można było odprawiać Msze nawet gdy nie zachodziła konieczność czynienia tego
poza świątynią.30
Odwołanie zakonnikom przywileju ołtarza przenośnego nastąpiło na Soborze Trydenckim (1545-1563). Zalecono przy tym bi24
Por. E u z e b i i P a m p h i l i, Ecclesiasticae historiae libri Decem, cap. XXII,
J.P. M i g n e, Patrologiae Graecae cursus completus, 20, 687.
25
Por. Historia Kościoła, przekł. z jęz. greckiego S. K o z i k o w s k i, Warszawa
1989, s. 67.
26
Por. Mansi, 12, 366.
27
Por. c. 1 D. I, de cons.; c. 11 D. I, de cons.; c. 30 D. II, de cons.; c. 14 D. I, de cons.
28
Por. c. 15 D. I, de cons.; c. 34 D. I, de cons.
29
Por. c. 12 X V 33; c. 30 X V 33.
30
Por. T o m a s z z A k w i n u, Summa Theologica, P. III, q. 83, a. 3, ad 2.
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skupom, aby nie pozwalali nikomu na sprawowanie Eucharystii
w domach prywatnych, i w ogóle poza kościołami i kaplicami.31
Po zakończeniu tego soboru z przywileju korzystali kardynałowie,
biskupi (w tym również tytularni), misjonarze protonotariusze i audytorzy Roty Rzymskiej.32 Jednak utrzymała się również praktyka
zgodnie z którą, inni kapłani w przypadku konieczności sprawowali
Mszę Świętą poza miejscem świętym. Stan konieczności dotyczył
wiernych, którzy nie mieli możliwości uczestniczyć we Mszy w kościele albo kaplicy w niedzielę lub święto. Konieczność ze strony
wiernych nie mogła być zwyczajna. Musiały być spełnione następujące warunki:
a) w świątyni brakowało miejsca dla wszystkich zebranych,
b) podczas panującej zarazy duża grupa wiernych nie mogła
przybyć do kościoła,
c) podczas trzęsienia ziemi zniszczone zostały wszystkie kościoły
znajdujące się w danej miejscowości,
d) duży oddział wojska znalazł się poza miejscem stałego
zakwaterowania,
e) wierni wraz ze swoim kapłanem odbywali podróż, a w okolicy
nie było świątyni.
Jednak nawet po wystąpieniu jednej z wymienionych okoliczności, kapłan mógł celebrować poza świątynią tylko po otrzymaniu
zezwolenia biskupa, chyba że nie było możliwości odniesienia się
do przełożonego.33 Tak więc od czasów Soboru Trydenckiego biskupi nie posiadali już uprawnienia do wydawania prezbiterom interesującego zezwolenia na stałe, mogli to czynić jedynie w poszczególnych przypadkach.34
Kodeks prawa kanonicznego z 1917 r. zezwalał na sprawowanie
Eucharystii poza miejscem świętym o ile było ono tak zwaną kaplica prywatną, albo używało się ołtarza przenośnego.35 Zezwole31
Por. Sess. 22, II, Decretum de observandis et vitandis in celebratione missarum,
Dekrety soborów powszechnych, tekst łaciński, polski, red. A. B a r o n, H. P i e t r a s,
t. 4, Kraków 2004, s. 648-649.
32
Por. S. M a n y, Praelectiones de Missa cum appendice de Sanctissimo Sacramento,
Paris 1903, n. 8, s. 14.
33
Por. P. G a s p a r r i, Tractatus canonicus de Sanctissima Eucharystia, t. 2, n. 276,
s. 196.
34
Por. M. P a s t u s z k o, dz. cyt., s. 299-300.
35
Por. kan. 1196; kan. 822.
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nie na sprawowanie Mszy w tego rodzaju kaplicy, nie poświęconej,
w poszczególnych przypadkach (a więc nie na stałe), mógł wydawać
miejscowy ordynariusz.36 Mógł także zezwalać na celebrację pod
„gołym niebem”, albo w innych odpowiednich miejscach, jednakże
wyjątkowo i dla słusznych powodów.37
Kongregacja Sakramentów sprzeciwiała się jednak łatwemu
zezwalaniu przez ordynariuszy miejscowych na tak zwane Msze
polowe, sprawowane ze względu na racje, szczególnie polityczne, będące w interesie niektórych wiernych świeckich. W takich
okolicznościach podjęcie decyzji należało skonsultować ze Stolicą
Apostolską.38 Kongregacja nie zgadzała się także na Msze w pokoju, w którym znajdowało się ciało zmarłego (za wyjątkiem zmarłego
biskupa, ordynariusza miejsca, albo osoby świeckiej zasłużonej dla
Kościoła czy miejscowej społeczności).39
W kaplicach cmentarnych, chociaż posiadały jedynie charakter kaplic prywatnych,40 można było za zezwoleniem ordynariusza
miejsca, na stałe celebrować nawet więcej niż jedną Mszę Świętą.41
Jak to już zostało wspomniane, poza kaplicą prywatną, Eucharystię poza świątynią, sprawowano także na ołtarzu przenośnym,
zwanym portatylem. Portatyl był niedużą płytą, wykonaną z jednolitego kamienia, która wcześniej została konsekrowana. Zawierała
ona w sobie specjalny, zamykany kamieniem schowek na relikwie.
Szerokość portatyla musiała umożliwiać położenie na nim całej
hostii i postawienie większej części podstawy kielicha, a grubość
uniemożliwiać jego przypadkowe złamanie lub rozbicie. Portatyl
w czasie sprawowania Najświętszej Ofiary można było umieszczać
poza kościołem lub kaplicą w jakimkolwiek odpowiednim miejscu,
byleby nie na morzu. 42
Na mocy prawa na ołtarzu przenośnym prawo celebrowania Eucharystii posiadali:
36
Por. E. F. R e g a t i l l o, Interpretatio et iusprudentis Codicis Iuris Canonici,
Santander 1953, s. 331.
37
Por. kan. 822 par. 4; F. B ą c z k o w i c z, J. B a r o n, W. S t a w i n o g a, Prawo
kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 2, Opole 1958, s. 29.
38
Por. S. Congr. De Sacramentis, Instructio, 26.07.1924, AAS 16(1924) s. 370.
39
Por. S. Congr. De Sacramentis, Instructio, 30.04.1926, AAS 18(1926) s. 383.
40
Por. kan. 1190.
41
Por. kan. 1194.
42
Por. M. P a s t u s z k o, dz. cyt., s. 303.
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a) kardynałowie,43
b) biskupi, nawet jeszcze przed swoja konsekracją,44
c) wikariusze apostolscy,45
d) prefekci apostolscy,46
e) administratorzy apostolscy ustanowieni na stałe,47
f) prałaci i opaci udzielni,48
g) niektórzy prałaci Kurii Rzymskiej.49
Możliwe również było uzyskanie prawa do ołtarza przenośnego
na mocy przywileju apostolskiego.50
Stolica Apostolska upoważniła też ordynariuszy miejsca oraz
wyższych przełożonych zakonów kleryckich wyjętych, aby zezwalali
na odprawianie Mszy Świętych poza miejscami świętymi pod następującymi warunkami:
a) zachodziła słuszna i rozumna przyczyna,
b) wystąpił nadzwyczajny przypadek,
c) zezwolenie wydawano per modum actus, a nie na stałe,
d) Msza mogła być celebrowana wyłącznie na portatylu,
e) miejsce celebrowania było odpowiednie, poza sypialnią. 51
Używanie ciężkich kamiennych portatyli musiało jednak sprawiać poważną trudność, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy coraz częściej
sprawowano Eucharystię poza świątyniami, a nowoczesne środki
transportu nie były jeszcze masowo wykorzystywane. Stąd Kongregacja Obrzędów w dniu 12 marca 1947 r. zezwoliła misjonarzom,
pracującym w krajach gdzie nie było odpowiednich dróg i z tym
wiążących się możliwości przewożenia portatyli, aby zamiast nich
używali obrusów z lnianego lub konopnego płótna, poświęconych
przez biskupa, z zaszytymi w rogu relikwiami świętych.52
Jeszcze poważniejszy proces zmian w interesującej nas kwestii
wprowadziła reforma Soboru Watykańskiego II. Najpierw papież
Kan. 239 par. 1, nr 7.
Kan. 349 par. 1, nr 1.
45
Kan. 249 par. 1.
46
Kan. 308.
47
Kan. 315.
48
Kan. 323.
49
S. Congr. De Sacramentis, Instructio, 1.10.1949, AAS 41(19496) s. 502.
50
Por. kan. 822 par. 3.
51
Por. kan. 822 par. 4.
52
Zob. X. O c h o a, Leges Ecclesiae, t. 2, n. 1915, kol. 2409.
43
44
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Paweł VI w Motu proprio Pastorale munus z dnia 30 listopada
1963 r. zezwolił biskupom rezydencjalnym, aby podległym im kapłanom udzielali zgodę na sprawowanie Mszy Świętej bez użycia
portatyla, na tzw. antymensie greków, lub wcześniej wspomnianym
obrusie. Zgoda była obwarowana słuszną i poważną przyczyną.53
Ponadto biskupi ci otrzymali uprawnienie do zezwalania na odprawianie Mszy poza miejscem świętym, w miejscu godnym i odpowiednim (z wyłączeniem sypialni), zawsze na portatylu, w poszczególnym przypadkach (o ile zachodziła słuszna przyczyna), a nawet
na stałe (po zaistnieniu poważnej przyczyny).54 Warto zauważyć
że wcześniej podobne zezwolenie na stałe, wydawała jedynie Stolica Apostolska.
Kolejną, bardzo poważną zmianę znajdujemy we Wprowadzeniu ogólnym do Mszału rzymskiego z 1969 roku. Jest tutaj przepis,
zezwalający na celebrowanie Eucharystii poza miejscem świętym,
szczególnie w pojedynczych przypadkach, na odpowiednim stole,
przykrytym obrusem, na którym rozłożono korporał. Znosi się równocześnie obowiązek używania portatyla.55
Natomiast Instrukcja dla grup specjalnych Kongregacji Kultu Bożego z dnia 15 maja 1969 r. umożliwiła ordynariuszom miejsca oraz
ordynariuszom zakonnym (tym drugim jednak wyłącznie w podległych im domach zakonnych), zezwalać na odprawianie Mszy Świętych poza miejscami świętymi, dla małych grup. Celebracja mogła
się odbywać w domach prywatnych lub instytucjach, o ile znajdowało się tam odpowiednie i godne miejsce (z wykluczeniem sypialni).56
Nie wolno jednak było wydawać takiego zezwolenia na niedzielę
i święta nakazane, aby parafianie nie zostali pozbawieni posługi kapłańskiej we własnych kościołach.57 Sprawowanie Eucharystii w domach prywatnych, chociaż posiada najstarszą tradycję, wymagało
pozwolenia miejscowego ordynariusza, co wynikało z przesłanek
teologicznych. Sakramenty budujące Kościół winny być sprawowane bowiem we wspólnocie, co nie oznacza nie doceniania walorów
53
Por. P a w e ł VI, Motu proprio Pastorale munus, 30.11.1963, I, nr 9, AAS
56(1964) s. 7.
54
Por. tamże, I, nr 7, s. 7.
55
Por. Wprowadzenie ogólne do Mszału rzymskiego, nr 260; nr 265.
56
Por. Kongregacja Kultu Bożego, Instrukcja Actio pastoralis, 15.05.1969, p. 4, AAS
61(1969) s. 807.
57
Por. tamże, p. 10, s. 809.
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Eucharystii w małych grupach, które oprócz kwestii pozytywnych
niesie z sobą niebezpieczeństwo izolacji i hołdowania subiektywizmowi. Przy definiowaniu „małych grup” nie decyduje kryterium
ilościowe, bierze się bowiem pod uwagę jednorodność takiej grupy,
stosunkowo niewielką ilość osób jako przeciwstawienie mas.58
3. Eucharystia poza miejscem świętym
według obowiązującego prawa
W Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 r. w dalszym ciągu obowiązuje naczelna zasada, według której Msza Święta powinna być
sprawowana w miejscu świętym, na poświęconym lub pobłogosławionym ołtarzu.59 Wyjątkowo dopuszczana jest celebracja poza
miejscem poświęconym, w sytuacji kiedy:
a) zachodzi konieczność sprawowania Mszy,
b) dotyczy to poszczególnego przypadku,
c) nie dysponuje się miejscem poświęconym, a w pobliżu znajduje się odpowiednie niepoświęcone.60
Odpowiednie miejsce to takie, które jest uprzątnięte i zadbane,
czyste, oddalone od jakiegokolwiek źródła hałasu, a z drugiej strony dalekie od jakiegokolwiek przepychu, ubogie i nie ozdobione.61
Za ołtarz może posłużyć stół, ława, szafka, duży kamień, a nawet
dogodnie ukształtowany pagórek, tak by celebrans mógł przy nim
stać. Taki prowizoryczny ołtarz musi zostać przykryty czystym obrusem, na którym kładzie się korporał. Używania obrusa domaga się
szacunek należny sprawowaniu bezkrwawej ofiary Jezusa Chrystusa. Bez korporału nie wolno sprawować Mszy Świętej.62
Co do miejsca nieodpowiedniego prawo kanoniczne zasadniczo
nie podaje przykładów. Wydaje się, że za takowe uznać możemy wysypiska śmieci, nie posprzątane place, budynki w których dokonuje
się czynności niegodziwych i tym podobne. Ponadto oprócz miejsc
nieodpowiednich, bezwzględnie nie wolno sprawować Eucharystii
w niektórych świątyniach. Czytamy o tym w Instrukcji Kongregacji
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Redemptionis sacramentum
Por. B. N a d o l s k i, dz. cyt., s. 95.
Por. kan. 932.
60
Por. tamże; M. P a s t u s z k o, dz. cyt., s. 310.
61
Por. M. P a s t u s z k o, dz. cyt., s. 312.
62
Tamże, s. 313.
58
59
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z dnia 25 marca 2004 r.,63 wcześniej zatwierdzonej przez papieża Jana
Pawła II (19 marca tegoż roku). Chodzi o świątynie i miejsca święte
jakiejkolwiek religii niechrześcijańskiej.64 Nie jest więc dopuszczalna
Msza w synagodze, meczecie, świątyni buddyjskiej, itd.
Co do przesłanki konieczności celebrowania Eucharystii poza
miejscem świętym osąd co do jej zaistnienia, kodeks pozostawiał
samemu celebransowi.65 Jednak późniejsza Instrukcja Redemptionis
sacramentum wprowadziła w tej kwestii ograniczenie. O tym czy istnieje taka konieczność, za każdym razem, zgodnie ze zwyczajem
na terenie swojej diecezji, od tej pory decyduje biskup diecezjalny.66
Jest to więc pewna nowość, swego rodzaju cofnięcie się do czasów
wcześniejszych. Takie ograniczenie zostało prawdopodobnie podyktowane stosunkowo częstym nadużywaniem przez kapłanów udzielonego im w kodeksie z 1983 r. prawa.
Inny problem stanowi, czy norma ta przystaje do współczesnych warunków życiowych, kiedy to kapłani wraz ze swoimi wiernymi często
podróżują po świecie. Podczas dalekich pielgrzymek trudno jest niejednokrotnie odnosić się do biskupa, kiedy nagle okazuje się, że w pobliżu nie ma kościoła, a Msza Święta, chociażby niedzielna, powinna
zostać odprawiona. Widocznie godziwość sprawowania Eucharystii
w nadzwyczajnych warunkach stanowi dla najwyższego prawodawcy
kościelnego wartość nie do przecenienia. Stąd jak się wydaje, biskupi
diecezjalni powinni wydawać dla podległych im diecezji specjalne normy, zawierające przynajmniej niektóre, częściej spotykane w praktyce
duszpasterskiej okoliczności, uznane przez nich za konieczne, aby
można było celebrować Mszę Świętą poza kościołem, albo kaplicą.
Kapłani nie musieliby wtedy w każdym przypadku kontaktować się
biskupem, a przecież sytuacji tego rodzaju, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, jest bardzo dużo. Ożywiłoby to również omawiany przepis
Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, który obecnie
właściwie pozostaje martwy. Wydaje się bowiem że w Polsce (prawdopodobnie ze względu na jego nieznajomość, zarówno ze strony prezbiterów, jak i biskupów), specjalnie nikt go nie respektuje i nie zwraca
63
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Redemptionis
sacramentum, 25.03.2004 r., Poznań 2004.
64
Por. tamże, nr 109, s. 55.
65
Por. M. P a s t u s z k o, dz. cyt., s. 312; T. P a w l u k, dz. cyt., s. 394.
66
Por. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Redemptionis sacramentum, nr 108, s. 55.
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się do biskupa diecezjalnego, aby ten ocenił, czy okoliczności które
mają nastąpić, wyczerpują znamiona konieczności.
Konieczność może zachodzić zarówno ze strony wiernych, jak
i samego kapłana. Wierni w niektórych dniach, mają obowiązek
uczestniczenia Eucharystii. Należy do nich przede wszystkim najdawniejszy dla chrześcijan dzień świąteczny, upamiętniający zmartwychwstanie Jezusa – niedziela.67 Poza nią w Kościele powszechnym obowiązek ten wiąże się z następującymi świętami:
a) Bożego Narodzenia,
b) Objawienia Pańskiego,
c) Wniebowstąpienia,
d) Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa czyli z Bożym Ciałem,
e) Świętej Bożej Rodzicielki,
f) Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
g) Wniebowzięcia pana Jezusa,
h) Świętego Józefa,
i) Świętych apostołów Piotra i Pawła,
j) Wszystkich Świętych.68
Konferencja Biskupów za aprobatą Stolicy Apostolskiej może
niektóre ze świąt nakazanych znosić, lub przenieść na niedzielę.69
Konferencja Episkopatu Polski skorzystała z tego uprawnienia
dokonując w Polsce pewnych zmian w tej materii. Po uzyskaniu
aprobaty Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przygotowanego wcześniej projektu zmian, dnia 21 października 2003 r. na 324 Zebraniu Plenarnym postanowiono,
że poza zwykłymi niedzielami i świętami nakazanymi przypadającymi w niedziele, obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej w dni
powszednie w Polsce obowiązuje w następujące uroczystości:
a) Narodzenia Pańskiego,
b) Świętej Bożej Rodzicielki,
c) Objawienia Pańskiego,
d) Bożego Ciała,
e) Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
f) Wszystkich Świętych.70
Por. kan. 1246 par. 1.
Tamże.
69
Tamże, par. 2.
70
Kongregacja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret dotyczący
67
68

Prawo Kanoniczne_52_3-4.indd 297

28-10-2009 09:05:41

298

KS. Z. JANCZEWSKI

[14]

Tak więc w niedziele i podane wyżej święta nakazane dopuszczane jest sprawowanie Eucharystii poza miejscem świętym, a więc
w jakimś budynku przeznaczonym do użytku świeckiego, albo
w plenerze, o ile nie dysponuje się miejscem poświęconym, a niepoświęcone jest do takiego celu odpowiednie. Zachodzi bowiem
konieczność sprawowania Mszy, aby wierni mogli wypełnić swój
obowiązek w niej uczestnictwa.
Konieczność celebrowania Eucharystii poza miejscem świętym
ze strony wiernych zachodzi także w związku z udzielaniem Wiatyku choremu. W Rytuale Rzymskim znajdujemy zalecenie, aby o ile
jest to możliwe Wiatyk, czyli Komunia Święta przyjmowana przez
osobę umierającą, była udzielana podczas Mszy Świętej.71 Trudno
byłoby przywozić umierającego do świątyni, stąd z rzeczy samej,
Eucharystię sprawuje się w mieszkaniu takiej osoby i to czasami
nawet (o ile jej mieszkanie jest jednopokojowe) w sypialni. Racją, ze względu na którą Wiatyk powinien być udzielany podczas
celebrowania Eucharystii, jest potrzeba, aby umierający przyjął
Jezusa pod postaciami Jego Ciała i Krwi, co ma się stać szczególnym znakiem uczestnictwa w tajemnicy śmierci i przejścia do Ojca
– Chrystusa.72
Wydaje się, że z przypadkiem konieczności będziemy mieli również do czynienia w sytuacji, gdy ktoś z grupy wiernych, podróżujących wraz z kapłanem po terenie, gdzie trudno znaleźć świątynię
katolicką (chociażby w czasie pielgrzymki po Grecji lub Turcji),
poprosi go o odprawienie Mszy w intencji właśnie zmarłej bliskiej
osoby, lub powrotu do zdrowia kogoś bliskiego, kto nagle uległ poważnemu nieszczęśliwemu wypadkowi.
Przypadki konieczności mogą zachodzić także ze strony kapłana.
Mają one miejsce gdy wcześniej przyjął on zobowiązanie celebrowania Mszy Świętej w określonej intencji (wyznaczonej na konkretny dzień, albo kolejnej z trzydziestu Mszy Gregoriańskich), a później w związku z wyjazdem ze swojej parafii, na przykład za granicę,
świąt zniesionych w Polsce, Prot. 178/01/4, 4.03.2003 r., Akta Konferencji Episkopatu
Polski 8(2003) s. 31-32; Konferencja Episkopatu Polski, Zarządzenie, 23.10.2003, s. 3,
(Zostało ono odczytane z ambon w I niedzielę adwentu 2003 r.).
71
Por. Rituale Romanum ex Decreto Sacrosancti Consilii Vaticani II instauratum
Auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. Ordo Unctionis Infirmorum Eorumque Pastoralis Curae, nr 26, p. 8, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1972.
72
Por. Tamże.
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znalazł się w sytuacji niemożliwości spełnienia takiego obowiązku
w świątyni lub kaplicy.
Czy omawianą konieczność sprawowania Eucharystii można łączyć ze zobowiązaniem kodeksowym kapłana do jej celebrowania
każdego dnia?73 Norma mówi o powinności odprawiania częstego
i usilnym zalecaniu codziennego, przez co kapłani wypełniają swoje
główne zadanie związane z przyjętymi święceniami.74 Obowiązujące
prawo dobitniej wyraża ten obowiązek, w porównaniu do kodeksu z 1917 r. Tamten zobowiązywał bowiem kapłanów do odprawiania Mszy kilka razy w ciągu roku, zachęcając do celebrowania
przynajmniej w niedziele i święta nakazane.75 Uważano wtedy powszechnie, że do spełnienia tego obowiązku wystarczy celebrować
Eucharystię kilka razy w roku.76 Wobec aktualnego zobowiązania kapłanów do częstego odprawiania Mszy Świętych, opinii tej
nie można utrzymać.77
Mimo takiego sformułowania interesującego nas obowiązku
w aktualnym prawie, wydaje się, że w sytuacji braku miejsca poświęconego (na przykład w czasie urlopu w jednym z krajów arabskich),
kapłan zasadniczo nie powinien codziennie celebrować Eucharystii. Z jednaj strony mamy bowiem usilne zalecenie celebrowania
codziennego, z drugiej zaś zasadę – sprawowania jej w miejscu
świętym, przeznaczonym do kultu Bożego oraz zgodę na odstępstwo od niej, w przypadku konieczności i do tego w pewnym sensie
za przyzwoleniem biskupa diecezjalnego, stwierdzającego zajście
takiego przypadku.
Czy obowiązek sprawowania Mszy za parafian, ciążący na proboszczu, może być uznany jako przypadek konieczności? Kodeks
prawa kanonicznego z 1983 r. podaje, że proboszcz po objęciu parafii ma obowiązek odprawiać Msze Święte za powierzony sobie lud.
Obowiązek ten jest związany z niedzielami i świętami nakazanymi
we własnej diecezji. Jeżeli zaś jego wykonanie staje się niemożliwe,
na skutek uznanej przez prawo przeszkody, powinien spełnić go inny
Por. kan. 904.
Tamże.
75
Por. KPK 1917, kan. 805.
76
Por. M. C o n t e a C o r o n a t a, Institutiones Iuris Canonici de sacramentis,
t. 1, Augustae Taurinorum 1951, s. 152.
77
Por. P. H e m p e r e k, Uświęcające zadanie Kościoła, w: Komentarz do Kodeksu
prawa kanonicznego, t. 3, Lublin 1986, s. 116.
73
74
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kapłan, wyznaczony przez proboszcza, albo sam proboszcz, ale w innym czasie.78 Norma nakazuje, aby zasadniczo był on spełniony ipsa
die, czyli w dniu w którym przypada niedziela, albo święto. Uznaną
przez prawo przeszkodą może być na przykład wyjazd poza parafię.79
Wydaje się, że przynajmniej w sytuacji, gdy proboszcz nie ma możliwości celebracji Eucharystii w miejscu świętym, a znajduje się poza
swoją diecezją, w której właśnie obchodzi się wspomniane święto
nakazane, nie powinien odprawiać Mszy za parafian, nawet jeżeli
nie zlecił tego swojemu zastępcy. Obowiązek musi zostać spełniony
po powrocie, w najbliższym dogodnym czasie.
Na zakończenie rozważań, nasuwa się jeszcze jedna dosyć istotna
kwestia. Jak należy podchodzić do tak zwanych Mszy polowych, organizowanych poza świątynią, z okazji różnego rodzaju uroczystości państwowych lub resortowych (strażackich, wojskowych, itp.).
Zazwyczaj w warunkach polskich, znajduje się w okolicy jakiś kościół parafialny, więc uroczystość zasadniczo powinna być celebrowana w świątyni. Ocena sytuacji zmienia się, kiedy w Eucharystii
uczestniczyć będzie tak duża grupa wiernych, że nie zmieszczą się
w budynku kościelnym. W omawianym przypadku, należy poddać
pod ocenę konieczność odprawiania takiej Mszy Świętej biskupowi
diecezjalnemu.
Zakończenie
W rozważaniach na temat miejsca sprawowania Eucharystii, należy pamiętać o fakcie, że „pierwszym i jedynym miejscem Jej celebracji jest sam Jezus Chrystus”.80 Mimo wyjątkowego szacunku,
z jakim odnosił się On do świątyni jerozolimskiej, słowa znajdujące
się w Ewangelii św. Mateusza „Oto powiadam wam: Tu jest coś
większego niż świątynia”81 między innymi wskazują, na Zbawiciela jako najwyższe i najświętsze „miejsce” pełne łaski i obecności
Boga, ważniejsze niż sama świątynia jerozolimska.82 Biorąc pod
uwagę ten fakt, Stolica Apostolska od kilkunastu wieków podkrePor. kan. 534 par. 1.
Por. Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, red. J. K r u k o w s k i, t. 2/1,
Poznań 2005, s. 440.
80
Por. J. Bo g u n i o w s k i, Domus Ecclesiae. Der Ort der Eucharistiefeirer In den
ersted Jahrunderten, Rom 1987, s. 292.
81
Mt 12, 6.
82
Por. J. B o g u n i o w s k i, dz. cyt., s. 294.
78
79
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śla, że Msza Święta powinna być sprawowana zasadniczo miejscu
świętym, czyli kościele, kaplicy, lub na poświęconym cmentarzu.
Tylko nadzwyczajne okoliczności upoważniają, do celebrowania
jej poza takimi miejscami, oczywiście z zachowaniem przepisów
prawa kanonicznego.
Nadzwyczajne okoliczności zachodziły już u początków chrześcijaństwa, kiedy to wierni ze względu na prześladowania musieli
spotykać się na modlitwach w domach prywatnych. Euzebiusz z Cezarei nauczał, że rolę świątyni może pełnić pole, pustkowie, zagroda, czy więzienie. W średniowieczu prawo kanoniczne zezwalało
na celebrowanie Eucharystii poza miejscem świętym, ale jedynie
w przypadku konieczności, lub też po otrzymaniu na to stałego zezwolenia biskupa. Nie przestrzeganie tych przepisów było zagrożone poważnymi karami kościelnymi. Niektóre osoby, takie jak biskupi, otrzymywały od Stolicy Apostolskiej przywilej używania ołtarza
przenośnego, na którym gdy zachodziła konieczność, celebrowali
Mszę Świętą poza kościołem lub kaplicą. Liturgię sprawowało się
wtedy na ciężkim kamiennym portatylu, a później do czasu Soboru Watykańskiego II na obrusie z wszytymi w jego rogi relikwiami
świętych i na antymensie greków. Dopiero posoborowe Wprowadzenie ogólne do Mszału rzymskiego z 1969 r. zezwoliło na celebrowanie Eucharystii przy użyciu zwykłego obrusa i korporału.
Kodeks prawa kanonicznego promulgowany w 1983 r. przez papieża Jana Pawła II dopuszcza wyjątkowo na Mszę poza miejscem
świętym, o ile zachodzi taka konieczność. Dotyczy to poszczególnego przypadku i sytuacji kiedy celebrans nie dysponuje miejscem
poświęconym, a w pobliżu znajduje się odpowiednie niepoświęcone. Ocenę występowania konieczności kodeks pozostawił zainteresowanemu kapłanowi.
Tymczasem wydana ponad dziesięć lat później, w roku 2004
Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Redemptionis sacramentum, osąd co do przesłanki występowania
konieczności zarezerwowała biskupowi diecezjalnemu. Ograniczenie to zostało prawdopodobnie podyktowane nadużywaniem przez
kapłanów prawa udzielonego im przez kodeks i zbyt częstym celebrowaniem Eucharystii poza świątyniami. Zasadniczo rodzi jednak
ona poważne niedogodności, ponieważ na terenie diecezji, zwłaszcza w okresie urlopowym, kapłani dosyć często chcą, lub potrzebują
celebrować tak zwane Msze polowe w związku z czym, za każdym
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razem muszą zwracać się do swojego biskupa o ocenę czy występuje konieczność.
Pojawia się zatem postulat, aby wspomniani biskupi wydawali
w podległym im diecezjach specjalne normy, które przynajmniej
częściowo, zgodnie ze zwyczajami panującymi na danym terenie, określałyby okoliczności, wskazujące na konieczność odprawiania Mszy Świętych poza miejscami świętymi. Przy okazji ożywiłoby to przepis wspomnianej kongregacji, który aktualnie,
przynajmniej w naszym kraju pozostaje martwy, jako nie znany
i nie przestrzegany.
Wspomniana konieczność może zachodzić między innymi w niedziele i święta nakazane, podczas udzielania Wiatyku, kiedy wierny
zwróci się do kapłana z prośbą o pilne odprawienie Mszy za właśnie
zmarłą bliską osobę oraz kiedy kapłan musi w konkretnym dniu
odprawić wcześniej przyjętą intencję mszalną.
Reasumując należałoby podkreślić, że możliwość sprawowania
Eucharystii poza miejscem świętym nie powinna być nadużywana. Dla godziwego składania Ofiary Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa
należy trzymać się postanowień Stolicy Apostolskiej pamiętając,
że głównym miejscem w którym się Ją składa, jest przede wszystkim
świątynia i kaplica.
The Eucharistic celebration beyond a sacred place
The Eucharistic celebration is to be carried out in a sacred place. Unless in
a particular cases necessity requires otherwise, in a fitting places (can. 932). The
first, this article discusses the history of Eucharistic celebrations beyond a sacred
places. The second it discusses modern canon law about those questions. The
author shows the problem of necessity to celebration. In the Code of Canon Law
1983 arise of necessity appreciated a celebrants. Now according to Instruction
Redemptionis sacramentum (25 march 2004) arise of necessity appreciates
a diocesan bishop. The article show a various possibilities to celebration the
Masses beyond sacred places also.
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chorych. – Zakończenie.

Wstęp
Uświęcające zadanie Kościoła, którym zajmuje się IV księga
Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku1, realizuje się w sposób szczególny poprzez sprawowanie sakramentów. Ustanowione
przez Chrystusa i powierzone Kościołowi, pełnią funkcję znaków
i środków, dzięki którym wyraża się i wzmacnia wiara, oddawana
jest cześć Bogu, a także dokonuje się uświęcenie człowieka2. Widzialne obrzędy sakramentalne oznaczają i urzeczywistniają łaski
właściwe każdemu sakramentowi, przynosząc owoce w tych, którzy
je przyjmują z odpowiednią dyspozycją3. Wśród sakramentów omawianych przez prawodawcę kościelnego w KPK, znajduje się namaszczenie chorych, poprzez które Kościół powierza Chrystusowi
ochrzczonych znajdujących się w niebezpieczeństwie choroby. Namaszczenie ich olejem i wypowiedzenie słów przepisanych w księgach liturgicznych ma na celu umocnienie ich i obdarzenie zbawczą
obecnością Jezusa – Lekarza ciał i dusz ludzkich. Poszczególne kaKodeks Prawa Kanonicznego (1983), Poznań 1984 (dalej: KPK).
Por. KPK kan. 840.
3
Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, 1131 (dalej: KKK lub Katechizm).
1
2
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nony KPK (998-1007), regulując od strony prawnej sprawowanie
sakramentu namaszczenia chorych, opierają się na teologicznych
założeniach, których źródła znajdują się w Piśmie świętym, tradycji
Kościoła i orzeczeniach Magisterium Kościoła.
Zaproponowany temat, dotyczący teologiczno-prawnych aspektów sakramentu namaszczenia chorych w kanonach 998-1007, zostanie omówiony w oparciu o punkty: 1. Chrystus w sakramencie
namaszczenia chorych. 2. Rola Kościoła w sprawowaniu sakramentu chorych. 3. Osoby korzystające z namaszczenia chorych. 4. Skutki sakramentu namaszczenia chorych.
1. Chrystus w sakramencie namaszczenia chorych
Katechizm Kościoła Katolickiego w części poświęconej celebracji
misterium chrześcijańskiego przypomina naukę dotyczącą ustanowienia wszystkich sakramentów przez Chrystusa4. I choć w Piśmie
świętym nie znajdziemy w sposób wyraźny fragmentów mówiących
bezpośrednio o istotnych elementach wszystkich sakramentów (to
co dziś określamy jako: szafarz, osoba przyjmująca, materia i forma, skuteczność i skutki sakramentów), to jednak słowa i czyny
Jezusa już w czasie Jego życia ukrytego i misji publicznej miały charakter zbawczy. Zapowiadały więc i przygotowywały to, czego miał
On udzielić Kościołowi, jako owoc Misterium Paschalnego. Stąd
też misteria życia Chrystusa stanowią podstawę tego, czego udziela
On teraz przez szafarzy swojego Kościoła w sakramentach5.
Jest to ważne stwierdzenie, gdyż kanon 998 bardzo lapidarnie
wprowadza w sedno sprawowania namaszczenia chorych, mówiąc,
że poprzez ten sakrament Kościół powierza wiernych niebezpiecznie chorych Chrystusowi cierpiącemu i uwielbionemu, ażeby
ich podtrzymywał i zbawił. Tymczasem w słowach tych zawiera się
głębokie teologiczne przesłanie ukazujące organiczną jedność między Chrystusem a Kościołem, między Chrystusem-Prasakramentem
a Kościołem jako powszechnym znakiem i narzędziem zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego6. Przykład JezuPor. KKK 1114.
Por. KKK 1115.
6
Por. Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium” II Soboru Watykańskiego, 1, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje3, Poznań 1967,
s. 105-170 (dalej: KK).
4
5
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sa Chrystusa, jaki znajdujemy na kartach Pisma świętego, mówi
o współczuciu dla chorych i licznych uzdrowieniach, zarówno w sferze cielesnej, jak i duchowej, włączając w to przebaczanie grzechów
(por. Mk 2,5-12). Chrystus przyszedł więc, by uleczyć całego człowieka oraz wziąć na siebie jego słabości i grzechy (por. Mt 8,17).
W scenie opisującej Sąd Ostateczny utożsamia się z losem człowieka chorego, wypowiadając znamienne słowa: „Byłem chory,
a odwiedziliście Mnie” (Mt 25,36). To jest ten Chrystus cierpiący
i uwielbiony, który w sakramencie namaszczenia chorych dźwiga
i zbawia człowieka7.
Chrystus wzywa swoich uczniów, będących zalążkiem przyszłego
Kościoła, by głosili dobrą nowinę o zbawieniu i uzdrawiali chorych,
namaszczając ich olejem (por. Mk 6,12-13). Poleca, by w Jego imię
kładli na chorych ręce, dzięki czemu będą mogli odzyskać zdrowie
(por. Mk 16,17-18). Tę misję i władzę otrzymaną od Jezusa podejmuje Kościół czasów apostolskich, o czym świadczy fragment listu
św. Jakuba Apostoła: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi
kapłanów Kościoła, by 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. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie
się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie” (5,14-16). W tym
przekazie tradycja rozpoznała jeden z siedmiu sakramentów ustanowionych przez Chrystusa8. Słusznie więc kanon 998 podkreśla,
że to Chrystus, obecny i działający w Kościele, nadal kontynuuje
swoją misję, podtrzymując i zbawiając wszystkich, którzy z wiarą
przyjmują sakrament namaszczenia chorych.
2. Rola Kościoła w sprawowaniu sakramentu chorych
Szafarz sakramentu namaszczenia chorych. Kanony 999-1003
koncentrują się na roli Kościoła w sprawowaniu namaszczenia chorych. Mają one na uwadze osobę biskupa a także prezbitera, kładąc
w ten sposób nacisk na funkcję szafarza tego sakramentu. Ważne
w tych kanonach jest zwrócenie uwagi również na gest sakramenPor. KKK 1505.
Por. KKK 1510. Katechizm opiera się na liście papieża Innocentego I z 416 r. oraz
doktrynalnych orzeczeniach Soboru Florenckiego (Dekret dla Ormian, 1439) i Soboru
Trydenckiego (1551).
7
8
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talny, a więc odpowiednie użycie materii i formy. Pierwsza kwestia
to osoba biskupa, który dokonuje poświęcenia oleju używanego
podczas sprawowania sakramentu chorych. Biskup jest tutaj postacią pierwszoplanową ze względu na udział w jedynym Kapłaństwie Chrystusa i posiadanie najwyższego stopnia święceń, a więc
korzystanie z pełni władzy nauczania, uświęcania i kierowania,
przekazanej przez Jezusa Apostołom, a przez nich ich następcom
(por. Mt 28, 16-20). Do grona najbliższym pomocników biskupów
należą prezbiterzy, którzy mają także udział w kapłańskiej misji
Jezusa Chrystusa i potrójnej władzy proporcjonalnie wypływającej
z przyjętych święceń. Stąd też kodeks, wskazując na szafarza sakramentu chorych, mówi, że ważnie udziela go każdy kapłan i tylko
kapłan9, a więc biskup lub prezbiter10.
Mylnie niektórzy mogą sądzić, że również i diakon może sprawować ten sakrament, skoro ma udział w pierwszym stopniu sakramentu święceń, poprzez który zostaje włączony do stanu duchownego i naznaczony niezatartym duchowym znakiem sakramentalnym.
Otóż z sakramentem namaszczenia chorych związana jest również
władza odpuszczania grzechów, dlatego szafarzem może być tylko
i wyłącznie kapłan11. Omawiany kanon 1003 precyzuje, że obowiązek i prawo udzielania sakramentu chorych mają wszyscy kapłani,
9
Por. KPK kan. 1003, par. 1. Warto zauważyć, że w przypadku udzielania sakramentu chorych nie mamy do czynienia z szafarzem zwyczajnym i nadzwyczajnym (np. jak
to ma miejsce przy sprawowaniu sakramentu chrztu czy bierzmowania), ale jedynym
szafarzem jest kapłan.
10
Por. KKK 1516. E. S z t a f r o w s k i, komentując treść kanonu 1003, par. 1,
mówi, że do godziwości sprawowania sakramentu namaszczenia chorych kapłan powinien być wolny od kar kościelnych, które zabraniają sprawowania sakramentów. Jednak tutaj najczęściej może mieć zastosowanie przepis kanonu 1335, zawieszający taki
zakaz, ilekroć wymaga tego posługa wiernym, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie
śmierci. Sakramentu chorych z reguły udziela się bowiem wiernym, których zdrowie
i życie zostaje zagrożone. Według Sztafrowskiego, jeśli do dyspozycji jest kapłan wolny
od kar kościelnych, to on powinien udzielić tego sakramentu. Por. Tenże, Podręcznik
prawa kanonicznego, t. III, Warszawa 1986, s. 276-277.
11
Por. B. T e s t a, Sakramenty Kościoła, Poznań 1998, s. 275. Autor zwraca uwagę,
że diakoni mają władzę oczyszczania (obmywania), ale nie oświecania dzięki łasce,
co jest funkcją typową dla kapłana. Wyraźną odpowiedź na pytanie, czy diakon może
być szafarzem sakramentu chorych daje Kongregacja Nauki Wiary w nocie z 2005 roku,
mówiąc, że ani diakoni ani osoby świeckie nie mogą sprawować tego sakramentu i jakiekolwiek ich działanie w tej kwestii uznaje się za symulację. Por. Kongregacja Nauki
Wiary, Nota „Il Codice” circa il ministro del sacramento dell’unzione degli infermi, [w:]
Enchiridion Vaticanum 23 (2005-2006), s. 270.
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którym zlecono duszpasterstwo w stosunku do wiernych, powierzonych ich pasterskiej trosce12. Ze względu na wagę tego sakramentu i jego znaczenie dla człowieka, który może znaleźć się w różnych sytuacjach życiowych (np. podróż, wypadki na drogach, częste
przemieszczanie się ludzi ze względu na pracę itp.), każdy kapłan
może nosić ze sobą olej poświęcony, by w razie potrzeby udzielić
tego sakramentu13. Widzimy więc, że nadrzędna zasada zbawczego
działania Chrystusa poprzez sakramenty powierzone Kościołowi,
wyraża się w precyzyjnym określeniu szafarza sakramentu chorych
i jego udziale w kapłańskim urzędzie Chrystusa.
Materia i forma sakramentu namaszczenia chorych. Rola Kościoła w omawianym przez nas sakramencie chorych podkreślona jest przez KPK także poprzez zastosowanie właściwej materii
i sposób sprawowania tego sakramentu. Mamy tutaj na myśli olej
poświęcony przez biskupa lub przez osoby prawnie zrównane z biskupem diecezjalnym14, a w konieczności przez każdego prezbitera,
jednak tylko w czasie sprawowania sakramentu15. Olej od najdawniejszych czasów pełnił rolę oczyszczającą i uzdrawiającą, dlatego
też idąc za jego naturalnym znaczeniem, a także świadectwem Pisma św. i tradycji, materią sakramentu chorych jest olej z oliwek lub
inny olej roślinny16. Poświęcenia oleju do sakramentu namaszczenia chorych dokonuje biskup w Wielki Czwartek podczas tzw. Mszy
Krzyżma. Poświęcenie to kształtuje nieodzowną więź konkretnego
namaszczenia z tą pełnią Kościoła, jaką reprezentuje biskup – pasterz danej cząstki ludu Bożego17.
Por. KPK kan. 1003, par. 2.
Por. KPK kan. 1003, par. 3.
14
KPK wymienia następujące osoby: prałat i opat terytorialny, wikariusz i prefekt
apostolski, administrator apostolski administratury erygowanej na stałe (kan. 368 i 381,
par. 2), administrator diecezji (kan. 427, par. 1).
15
Por. KPK kan. 999.
16
Por. P a w e ł VI, Konstytucja apostolska „Sacram unctionem infirmorum” o sakramencie namaszczenia chorych, [w:] Sakrament chorych. Obrzędy i duszpasterstwo2,
Katowice 1998, s. 13. Por. także: Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, [w:] Sakrament
chorych. Obrzędy i duszpasterstwo2, dz. cyt., pkt. 20.
17
B. T e s t a zauważa, że nie można jednak z tej funkcji pełnionej przez biskupa
wyciągać wniosku, że jedynie on jest szafarzem, a inni (w tym również i wierni świeccy) mogą używać tego oleju i dokonywać namaszczenia chorych. Szafarzem jest ten,
kto wykonuje konkretny gest sakramentalny i reprezentuje Kościół na mocy specjalnej
konsekracji i władzy. Por. Tenże, Sakramenty Kościoła, dz. cyt., s. 274-275.
12
13
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Kolejną ważną sprawą jest samo przeprowadzenie obrzędu,
a więc właściwe użycie oleju i zastosowanie odpowiednich słów,
zgodnie z przepisami zawartymi w księgach liturgicznych18. W przeszłości spotykamy się z różnorodną praktyką w tym względzie.
Z Dekretu dla Ormian Exultate Deo Soboru Florenckiego (1439)
dowiadujemy się, że podczas sakramentu chorych namaszczano
oczy, uszy, nozdrza, usta, ręce, nogi i okolice nerek. Przy namaszczaniu oczu wypowiadano słowa: „Przez to święte namaszczenie
i swoje dobrotliwe miłosierdzie niech ci odpuści Pan, cokolwiek
zawiniłeś wzrokiem”. I podobnie przy innych członkach19. Obecnie czynności te zostały uproszczone i, jak określił to Paweł VI,
namaszczenia należy dokonać na „czole i dłoniach oliwą z oliwek
lub stosownie do okoliczności innym olejem roślinnym”20. Wybór
tych części ludzkiego ciała na namaszczenie tłumaczy się ważnym
odniesieniem do ludzkiej egzystencji – mianowicie do sfery myślenia i sfery działania. Głowa i ręce wyrażają całego człowieka w jego
duchowo-cielesnej strukturze, żyjącego w rzeczywistości doczesnej, ale nakierowanego na rzeczywistość nadprzyrodzoną. Kodeks
podkreśla, że w razie konieczności wystarczy jedno namaszczenie
na czole lub nawet na innej części ciała, ale z wypowiedzeniem całej
formuły przepisanej dla tego sakramentu jako jego forma21.
Katechizm podkreśla, że sakrament chorych jest zawsze celebracją liturgiczną i wspólnotową, bez względu na to, czy jest on udzielany w domu rodzinnym, szpitalu czy kościele, jednemu czy wielu
chorym22. Najbardziej wskazane jest udzielanie tego sakramentu
podczas Eucharystii, która może być poprzedzona nabożeństwem
Por. KPK kan. 1000, par. 1.
Por. Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań 1989,
s. 460 (VII, 511). Nowe wydanie Breviarium z 2007 roku nie podaje tego tekstu, mówi
jedynie o szafarzu i skutkach sakramentu namaszczenia chorych.
20
P a w e ł VI, Konstytucja apostolska „Sacram unctionem infirmorum”, dz. cyt., s. 13.
21
Por. KPK kan. 1000, par. 1. Formą sakramentu są słowa: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże Ciebie łaską Ducha
Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie”.
Kodeks zaznacza, że szafarz powinien namaszczać własną ręką, chyba, że z poważnych racji trzeba posłużyć się jakimś narzędziem. Jak podają komentatorzy chodzi tutaj
np. o przypadek choroby zakaźnej. Por. L. C h i a p p e t t a, Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale, t. II, Napoli 1988, 3406.
22
Por. Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium” II Soboru Watykańskiego, 73, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje3, Poznań 1967,
s. 40-70 (dalej: KL).
18
19
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pokutnym wraz z indywidualną spowiedzią sakramentalną. Takie
ułożenie celebracji wskazuje na centralne miejsce Eucharystii w życiu Kościoła, a także na więzi łączące oba sakramenty. Wspólne
płaszczyzny Eucharystii i namaszczenia chorych to przede wszystkim wiara w to, iż cierpienie i śmierć Chrystusa zostają przemienione w miłość. Cierpiący jednoczy się również z ofiarą, jaką Chrystus
złożył z samego siebie dla zbawienia wszystkich23.
Ważną sprawą we właściwym rozumieniu tego sakramentu i jego
najlepszym wykorzystaniu jest troska zarówno duszpasterzy, jak
i bliskich chorego, by był on umacniany tym sakramentem w odpowiednim czasie24. Konstytucja o liturgii podkreśla, że ostatnie namaszczenie, które także, i to lepiej można nazwać namaszczeniem
chorych, nie jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla tych, którzy
znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Stąd
też odpowiednią porą na przyjęcie tego sakramentu jest choroba
lub starość, które to okoliczności mogą prowadzić do śmierci25. Natomiast Konstytucja dogmatyczna o Kościele mówi, że przez „święte namaszczenie chorych i modlitwę prezbiterów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął
i zbawił (por. Jk 5,14-16), a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa (por. Rz 8,17; Koi 1,24;
2 Tm 2,11-12; l P 4,13), przysparzali dobra Ludowi Bożemu”26.
Kodeks zaznacza, że wspólne sprawowanie sakramentu chorych
z udziałem wielu osób odpowiednio przygotowanych i wewnętrznie
usposobionych, może odbywać się tylko według przepisów biskupa
diecezjalnego27.
23
Por. R. P t a k, Eucharystia – tajemnica wiary powierzona Kościołowi. Adhortacja
apostolska Benedykta XVI „Sacramentum caritatis” w świetle kanonu 897, Prawo Kanoniczne 50 (2007) nr 3-4, s. 302.
24
Por. KPK kan. 1001.
25
Por. KL 73.
26
KK 11. Sobór wyraźnie skłania się ku określeniu „namaszczenie chorych”, dystansując się od jednostronnego rozumienia tegoż sakramentu jako przygotowania
na śmierć. Nie rezygnując z nauki, że szafarzem tego sakramentu jest kapłan, podkreśla
eklezjalny i wspólnotowy wymiar sprawowania tego sakramentu, gdy stwierdza, iż „cały
Kościół poleca chorych”. W sakramencie chorych nie tylko chory otrzymuje potrzebne
łaski, ale sam – łącząc się z Ukrzyżowanym – wyprasza łaski dla wspólnoty Kościoła.
Por. M. B l a z a, D. K o w a l c z y k, Traktat o sakramentach, [w:] (red.) E. A d a m i a k, A. C z a j a, J. M a j e w s k i, Dogmatyka, t. V, Warszawa 2007, s. 430.
27
Por. KPK kan. 1002.
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3. Osoby korzystające z namaszczenia chorych
Kodeks w czterech kanonach (1004-1007) zwraca uwagę na kwestię dotyczącą osób, którym należy udzielać sakramentu namaszczenia chorych. Z ogólnej nauki o sakramentach wiemy, iż warunkiem
podstawowym przyjęcia jakiegokolwiek sakramentu jest wszczepienie w Chrystusa i przynależność do wspólnoty Kościoła, co dokonuje się przez sakrament chrztu świętego. W określeniach używanych
przez kodeks w odniesieniu do przyjmującego sakrament chorych
znajdujemy słowo „wierny”, co oznacza osobę ochrzczoną, z jednoczesnym wyjaśnieniem, że musi być to osoba posiadająca używanie
rozumu i znajdująca się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek
choroby lub starości28. Używanie rozumu przez osobę przyjmującą sakrament chorych jest warunkiem wskazującym na świadome
rozeznanie zaistniałej sytuacji życiowej, jej powagę i ewentualne
następstwa, które skutkować będą nie tylko w wymiarze czasowym,
ale nade wszystko w wymiarze życia wiecznego. Świadomość zaistniałej sytuacji jest dla osoby ochrzczonej ważnym elementem kształtującym jej wiarę i odniesienie do Boga. Człowiek chory, do którego
przychodzi Chrystus w świętym namaszczeniu, powinien przeżywać
swą chorobę w sposób zbawczy dla siebie i dla innych oraz lepiej
rozumieć sens tego doświadczenia, dając świadectwo swej wierności i cierpliwości. W ten sposób staje się również „świadkiem skutecznej i czynnej obecności Ducha, który ożywia Kościół i umacnia
ludzi w ich zespoleniu z Jezusem”29.
Sakrament namaszczenia chorych może być przyjmowany wielokrotnie w życiu osoby ochrzczonej wtedy, gdy po wyzdrowieniu ponownie ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby
nastąpi pogorszenie stanu zdrowia30. Możliwość powtarzania tego
sakramentu wynika z faktu, że nie wyciska on niezatartego znamienia sakramentalnego31. Należy on ponadto do grupy sakramentów
(obok sakramentu pokuty i pojednania), których celem jest uzdrawianie i ochranianie otrzymanego na chrzcie nowego życia Bożego. To nadprzyrodzone życie jest narażone na osłabienie, a nawet
Por. KPK kan. 1004, par. 1.
B. T e s t a, Sakramenty Kościoła, dz. cyt., s. 277.
30
Por. KPK kan. 1004, par. 2.
31
Por. L. C h i a p p e t t a, Prontuario di Diritto canonico e concordatario, Roma,
1994, s. 1263, kol. I.
28
29
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na utratę przez grzech32. Sakrament namaszczenia chorych ma
na celu dobro nadprzyrodzone człowieka odrodzonego w chrzcie,
dlatego, gdy szafarz ma wątpliwości, czy osoba chora osiągnęła używanie rozumu, czy poważnie choruje albo czy umarła, sakrament
powinien być jednak udzielony33. Podobnie wygląda sprawa w przypadku, gdy szafarz sakramentu chorych ma do czynienia z osobą,
która utraciła świadomość, a istnieją dane ku temu, że przynajmniej
w sposób pośredni, będąc w pełni świadomości, prosiła o niego34.
Prawodawca kościelny również określa wyraźnie osoby, którym
nie należy udzielać sakramentu namaszczenia chorych. Może się
to wydawać sprzeczne z całą dotychczasową logiką tego sakramentu, wyrażającą się interpretowaniu różnorodnych okoliczności życia na korzyść osoby ochrzczonej, tak, by nie poniosła ona szkody
na duszy, a w konsekwencji nie utraciła możliwość dojścia do zbawienia. Restrykcje te dotyczą osób, które uparcie trwają w jawnym
grzechu ciężkim35. W tym przypadku będzie więc chodzić o osoby,
które np. żyją w konkubinacie, a nie mają przeszkód do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego36. Do grona osób, którym należy odmówić sakramentu namaszczenia zalicza się również
notorycznych apostatów, heretyków, schizmatyków i osoby, które
wybrały kremację swojego ciała z motywów przeciwnych wierze
chrześcijańskiej37.
Por. KKK 1420.
Por. KPK kan. 1005. Sprawą problematyczną jest stwierdzenie z całkowitą pewnością, czy dana osoba jest jeszcze żywa i można jej udzielić sakramentu namaszczenia
chorych, czy też ta osoba jest już martwa, a więc udzielenie tego sakramentu mija się
z celem. Może zaistnieć sytuacja, gdy wszystkie oznaki zewnętrzne wskazują na śmierć
człowieka (np. brak oddechu, ustanie akcji serca itp.). Według jednak opinii lekarzy, życie opuszcza ciało człowieka w sposób powolny, w związku z tym śmierć realna nie idzie
w parze ze śmiercią zjawiskową. Stąd też zaleca się udzielenie sakramentu namaszczenia, nawet po jakimś czasie od zaistnienia zewnętrznych oznak ustania życia biologicznego. Por. L. C h i a p p e t t a, Il Codice di diritto canonico, dz. cyt., 3421.
34
Por. KPK 1006. E. S z t a f r o w s k i uważa, że w tym przypadku nie powinno
być żadnej trudności w odniesieniu do znanych kapłanowi i praktykujących katolików,
którzy nagle utracili przytomność. Gdy kapłan nie zna osoby chorej musi dowiedzieć
się, czy jest przede wszystkim ochrzczona i praktykująca. W razie jakiejkolwiek wątpliwości, kierując się dobrem osoby nieprzytomnej, wskazane jest udzielenie sakramentu
chorych. Por. Tenże, Podręcznik prawa kanonicznego, dz. cyt., s. 281.
35
Por. KPK kan. 1007.
36
Por. E. S z t a f r o w s k i, Podręcznik prawa kanonicznego, dz. cyt., s. 280.
37
Por. KPK kan. 1184, par. 1. Należy zauważyć, że w podobnej sytuacji permanentnego grzechu ciężkiego znajdują się chrześcijanie należący do organizacji masońskich,
32
33
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Osoby korzystające z sakramentu namaszczenia chorych spełniają w Kościele szczególne zadanie. Przyjmując z wiarą chorobę
i cierpienie, upodabniają się do Chrystusa, który wziął na siebie
ludzkie winy i uczestniczył w ludzkich cierpieniach (por. Iz 53,4-5).
Chorzy w tajemniczy sposób dopełniają cierpień Mistycznego Ciała Chrystusa (por. Kol 1,24), a także stają się dla innych
przypomnieniem – z jednej strony o przemijalności tego świata,
a z drugiej – o wartości rzeczy nadprzyrodzonych. Chorzy, cierpiący i w podeszłym wieku, którzy z wiarą proszą o sakramentalne
namaszczenie, potwierdzają prawdę, że odkupienie życia ludzkiego dokonuje się przez tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, który jest obecny i działa w świętych znakach powierzonych
Kościołowi38.
4. Skutki sakramentu namaszczenia chorych
Omówione dotychczas zagadnienia miały ukazać konstytutywne elementy sakramentu namaszczenia chorych z teologicznego
punktu widzenia i w odniesieniu do norm dotyczących tego sakramentu zawartych w KPK/1983. Dopełnieniem tych kwestii będzie
przedstawienie skutków omawianego sakramentu zarówno dla osoby przyjmującej, jak i dla wspólnoty kościelnej, w której dokonuje
się ta celebracja. Kanon 998 mówi, że Kościół powierza wiernych
niebezpiecznie chorych Chrystusowi cierpiącemu i uwielbionemu,
ażeby ich podtrzymał i zbawił. Wskazuje więc na skutki, jakie powinien wywołać ten znak sakramentalny, a mianowicie „podtrzymanie” i „zbawienie”. Na czym ma polegać od strony teologicznej ten
dwojaki skutek sakramentu chorych?
Katechizm wskazuje na cztery zasadnicze owoce przyjętego
z wiarą sakramentu namaszczenia chorych: szczególny dar Ducha
Świętego, zjednoczenie z męką Chrystusa, łaska eklezjalna oraz
przygotowanie do ostatniego przejścia.
Pierwszy z nich wyraża się w łasce umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć wszelkie trudności związane z cierpieniem,
ciężką chorobą czy niedołęstwem starości. Duch Święty, działająo czym zostało przypomniane przez Kongregację Nauki Wiary w Deklaracji Quaesitum
est de associationibus massonicis, z dnia 26.11. 1983: AAS 76(1984) 300.
38
Por. T. P a w l u k, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży
jego nauczanie i uświęcanie, t. II, Olsztyn 1986, s. 421.
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cy w tym sakramencie, odnawia ufność i wiarę w Boga, a także
umacnia przeciw pokusom złego ducha, zniechęceniu i lęku przed
śmiercią (por. Hbr 2,15). Wsparcie otrzymane w tym sakramencie
ma prowadzić wiernego do uzdrowienia duszy, a jeśli jest taka wola
Boża, do uzdrowienia ciała. Gdyby popełnił grzechy, a nie miał
możliwości wyznania ich w sakramentalnej spowiedzi, chory uzyska
ich przebaczenie właśnie w sakramencie namaszczenia chorych,
zgodnie ze świadectwem św. Jakuba: „Jeśli popełnił grzechy, będą
mu odpuszczone” (5, 15)39.
Drugim ważnym skutkiem działania sakramentu chorych
jest zjednoczenie z męką Chrystusa. Katechizm używa słowa „konsekracja” na określenie zjednoczenia się osoby chorej z męką
Chrystusa, by w ten sposób mogło ono przynieść owoce przez upodobnienie się do odkupieńczej śmierci Zbawiciela40. Cierpienie
człowieka, widziane jako następstwo grzechu pierworodnego, poprzez wspomniane zjednoczenie i upodobnienie się do Chrystusa
otrzymuje nowe znaczenie. Chory i cierpiący jeszcze pełniej i skuteczniej uczestniczy w zbawczym dziele Jezusa41.
Kolejnym skutkiem sprawowania omawianego sakramentu
jest łaska eklezjalna. Chorzy, którzy z wiarą przystępują do tego
sakramentu, łączą się z męką i śmiercią Chrystusa i w ten sposób
przysparzają dobra całej wspólnocie Kościoła. Mamy tutaj do czynienia z działaniem wspólnoty kościelnej, która wstawia się w intencji chorego, a on ze swej strony przez łaskę tego sakramentu
przyczynia się do jej uświęcenia i do „dobra wszystkich ludzi, dla
których Kościół cierpi i ofiaruje się przez Chrystusa Bogu Ojcu”42.
Podtrzymujące i zbawcze działanie Chrystusa w sakramencie
namaszczenia chorych widziane jest także jako przygotowanie
do ostatniego przejścia, a więc doświadczane w obliczu zbliżającej
się śmierci. W przeszłości dochodziło do skrajnego i jednostronPor. KKK 1520.
Por. L. G e r o s a, Prawo Kościoła, Poznań 1999, s. 240. Ciężka choroba zostaje
jakby konsekrowana przez sakrament namaszczenia chorych, czyli przyjęta i przedstawiona Bogu przez Kościół, dzięki czemu staje się rzeczywistością zbawczą. Ta rzeczywistość ukazuje innym wiernym, że chory staje się poprzez namaszczenie w sposób specjalny drogą Kościoła. Por. także: J a n P a w e ł II, List apostolski „Salvifici doloris”
o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, 3.
41
Por. KKK 1521.
42
KKK 1522.
39
40
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nego traktowania omawianego sakramentu, jako tzw. ostatniego
namaszczenia, a więc obrzędu przeznaczonego wyłącznie dla osób
konających43. Od VIII wieku namaszczenie chorych było ściśle
związane z sakramentem pokuty, stąd w praktyce stało się ono formą rozgrzeszenia pokutnego. Pokuta została przesunięta na kres
ziemskiego życia człowieka, a w ślad za tym również i ostatniego namaszczenia udzielano ze względu na zbliżającą się śmierć44. Dopiero odnowa liturgiczna przeprowadzona przez II Sobór Watykański
przyczyniła się do zmiany spojrzenia na ten sakrament i wyraźnie
przesunęła akcent z „ostatniego namaszczenia” na „namaszczenie
chorych”. Sakrament ten nie jest więc tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia, ale przede
wszystkim dla tych, którym zaczyna grozić niebezpieczeństwo z powodu choroby lub starości45.
Przygotowanie wiernego do ostatniego przejścia poprzez przyjęcie sakramentu chorych dopełnia rozpoczęte przez chrzest dzieło
jego upodobnienia się do misterium śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa. Stąd też to namaszczenie należy postrzegać jako ostatnie w szeregu świętych namaszczeń, które wyznaczają etapy życia
chrześcijanina. Namaszczenie otrzymane na chrzcie świętym wycisnęło na nas pieczęć nowego, nadprzyrodzonego życia, natomiast
namaszczenie z bierzmowania umocniło nas do mężnego wyznawania i obrony wiary. W tej perspektywie namaszczenie chorych widziane jest jako to ostatnie, które ma zabezpieczyć właśnie ostatnie
chwile ziemskiego życia i umocnić nas na drogę do domu Ojca46.
Zakończenie
Przedstawione w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku
normy dotyczące sakramentu namaszczenia chorych mówią
o sprawowaniu tego sakramentu, szafarzu i osobach, którym należy go udzielić. Na pierwszy rzut oka dziesięć kanonów (998-1007)
to zbyt mało, by oddać całą rzeczywistość związaną z uświęcającym
43
H. W a g n e r podaje informację, że na terenach germańsko-frankońskich obrzęd ten nazywano „ostatnim namaszczeniem” i odkładano go na koniec życia, między
innymi dlatego, że wynagrodzenie kilku kapłanów (mowa jest z reguły o siedmiu) było
zbyt kosztowne. Tenże, Dogmatyka, Kraków 2007, s. 318.
44
Por. B. T e s t a, Sakramenty Kościoła, dz. cyt., s. 266.
45
Por. KL 7.
46
Por. KKK 1523.
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ludzką chorobę, cierpienie i śmierć zadaniem Kościoła powierzonym mu przez Jezusa Chrystusa. Trzeba więc sięgnąć do teologicznego komentarza i nieco pogłębić treść zawartą we wspomnianych
kanonach. Dzięki temu jeszcze bardziej przekonamy się, że zbawcza obecność Chrystusa w Kościele realizuje się poprzez szafarzy
sakramentu namaszczenia chorych oraz naturalne znaki połączone
z komentującym je słowem, co przekłada się na materię i formę
sakramentu. Działanie Chrystusa w sakramencie namaszczenia
chorych jest ukierunkowane na osoby chore i w podeszłym wieku, których życie jest poważnie zagrożone lub w sposób naturalny zamiera, choć się nie kończy. Nie wszyscy jednak wierni mogą
w równym stopniu korzystać z tego sakramentu, czego przykładem
jest trwanie w jawnym grzechu ciężkim. Wydaje się, że omawianym
kanonom – z teologicznego punktu widzenia – brakuje szerszego
ukazania skutków działania sakramentu chorych. Stąd też warto
jeszcze raz przypomnieć, że zalicza się do nich: zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla jego własnego dobra oraz dla dobra całego
Kościoła; umocnienie, pokój i odwagę, by przyjmować po chrześcijańsku cierpienia choroby lub starości; przebaczenie grzechów,
jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty; powrót
do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu oraz przygotowanie
na przejście do życia wiecznego.
Il sacramento dell’unzione degli infermi
– gli aspetti teologico-giuridici dei canoni 998-1007 del CIC 1983
Il Codice di diritto canonico (1983) contiene le norme circa il sacramento
dell’unzione degli infermi che riguardano: il modo di celebrare, il ministro ed
i destinatari di questo sacramento. Dieci canoni (998-1007) però non esauriscono
tutta la realtà connessa con il dono del sacramento dell’unzione affidato alla
Chiesa come la continuità della missione salvifica di Gesù che consiste fra altro nel
guarire gli infermi (cf. Mc 6,13). Bisogna dunque approfondire i sopra menzionati
canoni con lo sguardo teologico, per sottolineare, che: a) i ministri del sacramento
dell’unzione sono soltanto i sacerdoti (vescovi e presbiteri); b) il destinatario
di questo sacramento è il malato grave, che incomincia ad essere in pericolo di
morte per malattia o per vecchiaia; c) la materia del sacramento è l’olio di oliva o,
secondo l’opportunità, un altro olio vegetale; d) l’unzione si fa sulla fronte e sulle
mani con la formula sacramentale dove parola e sacramento costituiscono un
tutto inseparabile. Gli effetti del sacramento dell’unzione invece sono: l’unione
alla passione di Cristo, in quanto la sofferenza diventa partecipazione all’opera
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salvifica di Gesù; la grazia del conforto, della pace e del coraggio, della fede e
fiducia nel Signore, della fortezza contro le tentazioni di scoraggiamento e di
angoscia; una grazia ecclesiale, dal momento che la Chiesa intercede per il bene
del malato; la guarigione dell’anima del malato e anche quella del corpo se tale
è la volontà di Dio; il perdono di eventuali peccati e finalmente la preparazione
all’ultimo passaggio di coloro che stanno per uscire da questa vita.
I punti nodali dell’articolo: 1. Cristo nel sacramento dell’unzione degli infermi.
2. Il compito della Chiesa. 3. I destinatari del sacramento. 4. Gli effetti del
sacramento dell’unzione.
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Wstęp
Punktem wyjścia niniejszego opracowania jest próba określenia
pobożnego zapisu, która wykracza poza kodeksowe sformułowanie, charakteryzujące pobożny zapis poprzez odwołanie się do pobożnego celu, pozostawiając na uboczu kwestie pobożnych intencji
i pobudek wywodzących się z wiary. W tym kontekście pojawia się
pytanie, na które będę starał się dać odpowiedź, dotyczące możliwości dokonywania pobożnych zapisów przez osoby niewierzące.
Formą pobożnego zapisu jest pobożna fundacja. W opracowaniu
uwaga zostanie zwrócona na polski porządek prawny, który reguluje sprawy kościelnych fundacji na forum prawa państwowego.
1. Organizacja majątku kościelnego
Od samego początku obecności wiary chrześcijańskiej w świecie
i rozwijającego się systematycznie Kościoła, wierni składali ofiary,
które były przeznaczone na bieżące potrzeby wspólnoty chrześcijańskiej, zwłaszcza na dzieła braterskiej miłości względem potrzebujących (Dz 4, 34-37). Były to w głównej mierze dobra ruchome
przekazywane z pobudek pobożności i miłości. Dobra te jednak
nie stanowiły formalnie własności Kościoła, gdyż ten nie był uznawany przez ówczesny, państwowy porządek prawny i w konsekwen-
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cji nie posiadał osobowości prawnej.1 Kościół, traktowany jako collegium illicitum, faktycznie jednak posiadał dobra, odwołując się
do form własności przewidzianych rzymskim prawem, takich jak:
kolegia ludzi ubogich (collegia tenuiorum) czy bractwa pogrzebowe (collegia fossorum).2 Wraz z uzyskaniem przez religię chrześcijańską wolności i swobody wyznania, cesarz Konstantyn przekazał
Kościołowi dobra dotychczas przezeń faktycznie otrzymywane i posiadane oraz uznał prawo Kościoła do nabywania i posiadania dóbr
materialnych, które istniały jako patrimonium pauperum, egentium
substantia, hereditas pauperum.3
Pojawiające się problemy dotyczące słusznej dystrybucji posiadanych przez Kościół dóbr doczesnych doprowadziły do reformy
majątku kościelnego, która została podjęta przez papieży Symplicjusza i Gelazego. Utrzymali oni zasadę jedności, wspólnoty dóbr
kościelnych, dzieląc jednocześnie dochody na cztery części, które
dały początek samodzielnym funduszom. Były to fundusze i dobra
należące do biskupa, do kapituł oraz do parafii. Do tych trzech
podstawowych funduszy należy dołączyć dobra przeznaczone
na działalność charytatywną względem ubogich i potrzebujących.
Ostateczna organizacja dotycząca posiadania i, w konsekwencji,
skutecznego zarządzania dobrami doczesnymi Kościoła nastąpiła
w VIII/IX wieku w oparciu o kryterium, jakim było ich przeznaczenie. Dotychczas dobra przekazywane Kościołowi nie miały jasno
określonego ich właściciela. Nie było określone ich przeznaczenie.
Nie zostało jasno sprecyzowane czy chodziło o darowizny na rzecz
poszczególnych kościołów, czy raczej o darowizny na cele pobożne.4 W ten sposób dotychczasowy, charytatywny cel posiadanych
dóbr dał początek temu, co obecnie nazywamy pobożnym zapisem
1
O. R o b l e d a, Capacidad juridica patrimonial de las comunidades cristianas ante
el Estado de los siglos I-III, w: Lex Ecclesiae. Estudios en honor del Prof. M. Cabreros
de Anta, Salamanca 1972, ss. 83-116.
2
F.X. W e r n z, P. V i d a l, Ius Canonicum ad normam Codicis exactum, Romae
1935, t. IV/2, ss. 185-186. Celem kolegium ludzi ubogich było „udzielanie zapomóg
oraz pokrycie kosztów pogrzebu członków i ich rodzin”, J. S o n d e l, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997, s. 168. Kolegium pogrzebowe zajmowało się natomiast opieką nad grobami i cmentarzami.
3
V. De P a o l i s, I beni temporali della Chiesa, Bologna 1995, s. 63.
4
W. W ó j c i k, Dobra doczesne Kościoła, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Lublin 1987, t. 4, s. 12.
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i pobożną fundacją.5 Przeznaczenie dóbr na cele kultyczne przyczyniło się do powstania funduszu kościelnego, z którego czerpano na utrzymanie posiadłości kościelnych, w tym przede wszystkim
świątyń. Dobra przeznaczone na utrzymanie duchownych dały początek późniejszym funduszom biskupim, kapitulnym czy ostatecznie kościelnym beneficjom i prebendom. Autonomia tychże funduszy, które były uznawane jako samodzielne instytucje prawne,
istniała jako universitas personarum vel bonorum lub rerum.6
2. Pobożne cele i pobożne zapisy
Obecna od samego początku organizowania się majątku kościelnego materialna troska o ubogich, określana obecnie mianem,
o szerszym zasięgu, działalności charytatywnej, znajdowała się
u podstaw pobożnych zapisów i pobożnych fundacji. Po wykształceniu się tych dwóch instytucji, dobra, które były przekazywane Kościołowi, miały swoje określone przeznaczenie, nad realizacją którego czuwały odpowiednie władze. Instytucjonalizacja celów dóbr
doczesnych Kościoła przyczyniła się z jednej strony do ich rozejścia się, co, ze względu na konkretne cele, było czymś pozytywnym
i koniecznym w związku z pojawiającymi się nadużyciami w sferze materialnej. Z drugiej zaś strony owa instytucjonalizacja była
przyczyną usamodzielnienia się źródeł kapitałowych w takim stopniu, że utrudniała czy uniemożliwiała komunikację dóbr pomiędzy poszczególnymi funduszami. Było to w dużej mierze szkodą
dla pierwotnej zasady jedności dóbr, co w konsekwencji przełożyło
się na zmniejszającą się troskę o ubogich i zwiększające się majątki kościelne, a także było powodem protestów przeciw prawu
Kościoła do posiadania dóbr doczesnych.7 Ostatecznie jednak doktryna Soboru Watykańskiego II potwierdziła to prawo w swoich
dokumentach.8

5
Instytucja fundacji została wprowadzona przez Justyniana w VI w. i następnie zaakceptowana przez Kościół jako dogodna forma organizacji posiadanego majątku.
6
V. De P a o l i s, dz. cyt., ss. 63-64.
7
Por. H. D e n z i n g e r, A. S c h ö n m e t z e r, Enchiridion symbolorum, definitionum et declaratorium de rebus fidei et morum, Barcinone – Friburgi Brisgoviae – Romae – Neo-Eboraci 1967, nn. 1160; 1182; 1183; 2926.
8
Por. Dokumenty Soboru Watykańskiego II: KDK 42; 69; 71; 76, DK 17, DZ 13,
DWR 4.
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Idąc za soborowymi wskazaniami, Kodeks Prawa Kanonicznego
Jana Pawła II wskazał na cele działalności Kościoła, do realizacji których potrzebuje on dóbr doczesnych. Kościół jest wspólnotą
nadprzyrodzoną, a więc jego nadprzyrodzonym celem jest prowadzenie ludzi do zbawienia. Dokonuje się to za pomocą nadprzyrodzonych środków. Z tego podstawowego celu wynikają wszystkie
inne, związane z doczesną obecnością Kościoła w świecie i z doczesnymi środkami, które Kościół ma do dyspozycji. Z faktu, iż
Kościół posiada cel nadprzyrodzony jako sobie właściwy, wynika
jego prawo do dóbr umożliwiających realizację i osiągnięcie tego
celu. Wszystkie zatem dobra, które wykraczają poza środki pozwalające na realizacje celu, są środkami zbędnymi.
Prawo Kościoła do posiadania dóbr, gdzie kryterium ich miary stanowi podstawowy cel Kościoła, pozwoliło na wyodrębnienie
specyficznych celów ich posiadania, skoncentrowanych wokół celu
podstawowego. Zachowana została w ten sposób zasada jedności
majątku kościelnego oraz komunikacji pomiędzy dobrami służącymi do realizacji konkretnych celów. Tymi celami są: „organizowanie kultu Bożego, zapewnienie godziwego utrzymania duchownych
oraz innych pracowników kościelnych, prowadzenie dzieł apostolatu i miłości, zwłaszcza wobec ubogich” (kan. 1254 §2).
Wśród środków, za pomocą których Kościół może realizować
powyższe cele, znajdują się pobożne zapisy i pobożne fundacje.
Systematyka obowiązującego KPK ukazuje, że pobożna fundacja
jest szczególnym przypadkiem pobożnego zapisu. Należy zatem
określić szczegółowo pojęcie pobożnego zapisu, a następnie w jego
świetle przedstawić pojęcie pobożnej fundacji.
Definicję pobożnego zapisu (pia voluntas) podaje kanon 1299.9
Kryterium oceny tego czy mamy do czynienia z pobożnym zapisem
czy też nie, stanowi cel przekazywanych dóbr. Pobożny zapis to dobrowolne rozporządzenie własnymi dobrami na cele pobożne dokonane aktem między żyjącymi (inter vivos) lub na wypadek śmierci
(mortis causa). W tym wypadku mówi się o ostatniej woli, której
po śmierci darczyńcy nie można zmienić. Stąd też bardziej precyzyjnym określeniem jest pobożna wola niż pobożny zapis, który jest wy9
Tłumaczenie polskie pia voluntas w KPK, Pallottinum, Poznań 1984, to pobożny
zapis. W. Wójcik w cytowanym komentarzu stosuje tłumaczenie pobożna wola, które
bardziej odpowiada sformułowaniu łacińskiemu.
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nikiem dysponującej woli. Wola osoby dokonującej zapisu jest konsekwencją jej postawy wynikającej z aktów pobożności. Pobożny zapis
jest jej skutkiem, który regulowany jest przez przepisy kodeksowe.
Kodeks ponadto reguluje samą możliwość dokonania dyspozycji, odwołując się do wolnego aktu osoby, która, na podstawie prawa naturalnego i kanonicznego, może dysponować swoim dobrami (kann.
1299 §1; 124-126).10 To rozporządzenie woli jest rozporządzeniem
pobożnym, a więc wynikającym z aktu wiary i pobożności. Cechą
charakterystyczną tego aktu jest sama pobożna intencja, gdyż bez
niej trudno byłoby mówić o nadprzyrodzonej rzeczywistości.
Ocena pobożności intencji osoby dysponującej swoimi dobrami
może zostać dokonana z punktu widzenia moralnego i prawnego.
Pierwszy z nich dotyczy bezpośredniej relacji człowieka do Boga.
Ocena pobożnej intencji dokonuje się bezpośrednio w sumieniu.
Nie jesteśmy w stanie z zewnątrz określić motywu działania dopóki nie zostanie on należycie wyrażony. Formą takiego wyrażenia
intencji może być dokonany akt prawny, którym jest przekazanie
dóbr, w tym wypadku pobożny zapis. Wiele aktów dyspozycji własnymi dobrami jest jednoznacznych w ocenie społeczności cywilnej
czy kościelnej ze względu choćby na znajomość osoby dysponenta.
Nie budzą one wątpliwości co do jego intencji. Niektóre dyspozycje
nie są jednak do końca jasno określone. Można bowiem dokonywać aktów dobroczynności na cele kościelne (cele pobożne) zarówno ze względów pobożności jak i zwykłej filantropii. Oba akty
mogą być oceniane zewnętrznie jako pobożne zapisy. Ocena pobożnego zapisu, wykraczająca jednak poza rozwiązania normatywne, nie jest już tak jednoznaczna. Nie można o niej mówić jedynie
na podstawie zewnętrznej postawy dysponenta, nie odwołując się
i nie analizując jego wewnętrznej intencji.
Pojęcie pobożnej intencji można odnieść zarówno do osoby i pobudek, które wpływają na jej decyzję jak również do celu, na który
dobra są przeznaczane. O tym pobożnym celu (causa pia) wspomina kan. 1299 §1.11 W tym kontekście można postawić pytanie
10
Ograniczenie na mocy prawa kanonicznego dotyczy choćby zakonnika, który złożył wieczysty ślub ubóstwa i ze względu na naturę instytutu zrzekł się całkowicie swoich
dóbr (kan. 668 §5).
11
Podczas prac nad opracowaniem nowego kodeksu zgłoszono wniosek by po sformułowaniu causa pia dodać seu ad instituta vel opera religionis vel caritatis. Wniosek
jednak został odrzucony, gdyż w ten sposób ograniczał cele, na które można było prze-
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dotyczące osoby niewierzącej, a mianowicie: czy może ona dokonać pobożnego zapisu, przeznaczając swoje dobra na pobożny cel?
Jest to sytuacja, w której cel jest pobożny ale brakuje jednak pobożnej intencji. Rozwiązania prawne wskazują jednoznacznie na odpowiedź twierdzącą, skoro pobożny zapis charakteryzowany jest przez
pobożny cel. Czy jednak sam pobożny cel wystarczy, by można było
w pełni mówić o pobożnym zapisie?
Pomocą w odpowiedzi na postawione powyżej pytanie może być
określenie pobożnego celu.12 Występuje on w trzech znaczeniach.13
Po pierwsze pobożny cel tożsamy jest z celem nadprzyrodzonym, dla
którego spełnia się pobożne dzieło, czyli jest to religijny motyw dokonywanego aktu. Trudno w tej sytuacji mówić o pobożnym zapisie
z racji pobożnego celu w przypadku osoby niewierzącej, której cele
życiowe nie utożsamiają się z osiągnięciem celu nadprzyrodzonego,
jakim jest zbawienie duszy. O pobożnym zapisie możemy mówić jedynie w sensie prawnym, gdyż został on dokonany na rzecz Kościoła
i, co do którego Kościół posiada kompetencje prawne. Po drugie pobożny cel utożsamia się z konkretnym dziełem dokonanym dla celów
nadprzyrodzonych. Przykładem takiej postawy jest sytuacja, w której
osoba niewierząca przekazuje swoje dobra w celu sprawowania mszy
świętej, gdy ktoś inny o to prosi lub sama prosi o modlitwę za siebie
po śmierci. Dzieło, na które zostały przekazane dobra posiada samo
w sobie cel nadprzyrodzony, którego ktoś może nawet nie podzielać.
W takiej sytuacji, sądzę, że można mówić o pobożnym zapisie nie tylko w sensie prawnym. W trzecim rozumieniu pobożny cel oznacza
samo miejsce lub instytut utworzone dla wykonywania dzieł miłosierdzia ku chwale Bożej i dla zbawienia człowieka. W tym znaczeniu pobożny cel, w odróżnieniu od pojedynczego aktu, może przyjąć formę
publicznej osoby prawnej, prywatnej osoby prawnej (jak w przypadku
pobożnych fundacji autonomicznych) oraz być złączony z istniejącą
znaczać dobra. Pozostała dyspozycja zawarta w kan. 1513 §1 KPK/1917. Communicationes 5 (1973), s. 101; 9 (1977), ss. 272-273. Kan. 1299 §1 brzmi następująco: Kto
z prawa naturalnego i kanonicznego może swobodnie rozporządzać swoimi dobrami,
może również przeznaczyć swój majątek na cele pobożne, czy to aktem między żyjącymi, czy też testamentem.
12
„Causa pia est, quando aliquid conceditur intuitu Dei ad multum divinum, vel
alia opera misericordiae, ob animae bonum”, Amostazo, De causiis piis in genere et in
specie, Lib. I, cap. I, n. 5, Lugduni 1700.
13
V. De P a o l i s, dz. cyt., ss. 224-225.
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już publiczną osobą prawną (pobożna fundacja nieautonomiczna).
Pobożne cele w tym znaczeniu mogą mieć charakter kościelny lub
niekościelny w zależności od tego, dla kogo dobra są przeznaczone
i kto nimi zarządza. Jeśli cel pobożny doprowadził do erygowania
dóbr jako zespołu rzeczy w prywatną osobę prawną (fundacja autonomiczna), to dobra te nie są dobrami kościelnymi, zgodnie z kan.
1257. W tej sytuacji możemy mówić o pobożnych celach niekościelnych, aczkolwiek dokonujących się w ramach działalności Kościoła.
Jeśli przeznaczone dobra konstytuują publiczną osobę prawną lub
są takiej przekazane stanowią dobra kościelne. W takim przypadku
możemy mówić o pobożnych celach kościelnych.
Omawiana sytuacja prowadzi do wniosku, że w przypadku osoby niewierzącej, a więc nie kierującej się intencją nadprzyrodzoną,
można mówić, w znaczeniu prawnym, o pobożnym celu dyspozycji
jej dobrami o charakterze kościelnym lub niekościelnym. Trudno
jednak mówić o pobożnym zapisie w sensie moralnym gdy brakuje nadprzyrodzonych pobudek (intencji), z których przekazywane
są dobra na pobożne, w znaczeniu prawnym, cele.
Dodatkowo można rozważyć sytuację, w której intencja oraz
samo dzieło są pobożne, a cel, na który przekazywane są dobra
nie wchodzi w zakres celów pobożnych. Wydaje mi się, że można
w tej sytuacji mówić o pobożnym zapisie, analogicznie do przedstawionej powyżej trzeciej sytuacji, lub w sensie szerokim. Mogą
tu zaistnieć przynajmniej dwie sytuacje. Pierwsza z nich to taka,
w której dysponent przekazuje własne dobra bez jasno określonego celu, które następnie wykorzystywane są do realizacji pobożnych dzieł. W drugiej możliwości osoba dokonująca przeznaczenia
własnych dóbr nie koniecznie musi znać pobożne cele, jasno określone w formie technicznego sformułowania, na które dobra będą
przeznaczone. Pragnie ona dokonać pewnego aktu, który wynika
z jej przekonań religijnych i osobistej pobożności. Gdyby zabrakło samej intencji oraz pobożnego dzieła należałoby raczej mówić
o działalności (zapisie) filantropijnej. Za interpretacją uznającą oba
akty jako dokonanie pobożnego zapisu przemawia postanowienie
komisji opracowującej nowy kodeks, która pozostawiła w kanonie
ogólne sformułowania causa pia bez proponowanego sprecyzowania tego, co pod pojęciem się znajduje. To ogólne pojęcie odnosi się
do dóbr, którymi Kościół dysponuje. W tej sytuacji pobożna wola
i intencja byłyby ważniejsze niż pobożny cel w określeniu pobożne-
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go zapisu. Decyzja człowieka podejmowana z pobudek wiary i pobożności uprzedza rozwiązania prawne, które takie postępowanie
sankcjonują i odzwierciedlają.
Podsumowując można stwierdzić, że ilekroć pobożny zapis przeznaczony jest na rzecz instytucji istniejącej w ramach działalności
Kościoła poprzez jej erygowanie czy aprobatę, domniemywa się,
że pochodzi z pobożnej intencji lub pobożnego celu. Z punktu widzenia prawnego podlega on zatem kompetencji Kościoła.
3. Pobożna fundacja w KPK/1983
Pobożna fundacja jest rodzajem pobożnego zapisu, który znajduje się u jej początku. Obie instytucje różnią się między sobą
w skutkach, które rodzi dyspozycyjny akt ofiarodawcy. Obecny
KPK określa fundację inaczej niż czynił to poprzedni Kodeks, według którego fundacja to majątek w jakikolwiek sposób przekazany
osobie moralnej w Kościele, z nałożonym obowiązkiem wieczystym
lub długoletnim odprawiania z rocznych dochodów mszy świętych,
spełniania odpowiednich czynności religijnych lub wykonywania
dzieł pobożności i miłości (kan. 1544 §1).14 Kodeks z 1917 r. rozróżniał fundacje w sensie ścisłym i w sensie szerokim. W pierwszym znaczeniu oznaczały one majątek przekazany istniejącej lub
wraz z nim powstającej osobie moralnej z obowiązkiem spełnienia oznaczonych czynności.15 W sensie szerokim fundacja oznaczała kościelny (założony lub zatwierdzony przez władzę kościelną
w odróżnieniu od świeckiego, powstałego z prywatnej inicjatywy
i nie zatwierdzonego przez władzę kościelną) instytut niekolegialny
(pobożny zakład), istniejący jako samodzielna osoba moralna erygowana z majątku przeznaczonego na cele pobożne.16 Takimi po14
Definicja legalna pobożnej fundacji podana przez KPK/1917 uporządkowała dotychczasowe różne możliwości jej rozumienia. F. C a p p e l l o, Summa Iuris Canonici,
Romae 1962, t. 2, s. 656 podaje następujące, wcześniejsze ujęcia pobożnej fundacji: 1)
jakikolwiek pobożny legat lub przeznaczony majątek na cel religijny lub chrześcijańskiej
miłości; 2) dobra przeznaczone na pobożny cel, z których może zostać utworzona przez
kompetentną władzę osoba moralna; 3) dobra na stałe przeznaczone na religijne dzieła
pobożności lub miłości, z których następnie może ukonstytuować się osoba moralna.
15
F. B ą c z k o w i c z, J. B a r o n, W. S t a w i n o g a, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, Opole 1958, t. 2, s. 590.
16
Instytuty kościelne niekolegialne zwane były fundacjami w sensie szerokim
ze względu na fakt ich powstania, który wiązał się najczęściej z przekazanym na ten cel
jakimś majątkiem.
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bożnymi zakładami były kościoły, seminaria duchowne, beneficja,
domy rekolekcyjne, szpitale, zakłady opiekuńcze dla sierot i ubogich, schroniska, itp. o ile były utworzone lub zatwierdzone przez
władzę kościelną i erygowane w osobę moralną.17
KPK/1983 zreorganizował materiał dotyczący pobożnych fundacji. Najbardziej istotne zmiany można przedstawić w następujący sposób. Po pierwsze nie znajdujemy w Kodeksie rozróżnienia
na fundację w sensie ścisłym i szerokim. Istnieje podział na pobożne fundacje autonomiczne i nieautonomiczne (kan. 1303 §1). Kodeks zerwał z zarezerwowaną nazwą fundacji, która przysługiwała
jedynie fundacji nie erygowanej w osobę prawną (fundacja w sensie ścisłym). Ujednolicenie materii dotyczącej fundacji miało także
na celu uniknięcie ewentualnego konfliktu z ujmowaniem fundacji
w prawie państwowym.18 Fundacja w rozumieniu prawa polskiego
oznaczała osobę prawną. Utożsamiała się zatem z fundacją w sensie szerokim, a nie ścisłym. Po drugie Kodeks zrezygnował z nazwy pobożnych zakładów (instytutów niekolegialnych) jako fundacji w sensie szerszym na rzecz fundacji autonomicznej. Po trzecie
zmiana dotyczyła zastąpienia sformułowania opera pietatis et caritatis (kan. 1544 §1) przez causa pia. Podkreśla się, że dzieło miłości lub pobożności nie posiada tak dużego odniesienia do wymiaru
nadprzyrodzonego jak pobożny cel. Sugeruje rozumienie pobożnego dzieła także w odniesieniu do jego wymiaru doczesnego.19 Obecny Kodeks bardziej uwypukla nadprzyrodzoną intencję jako motyw
dokonania pobożnego dzieła, zapisu czy fundacji.
17
Instytut jedynie zatwierdzony i nie erygowany w osobę moralną był własnością
osoby, która powołała go do istnienia. Mógł być instytutem świeckim bądź kościelnym.
Jeśli instytut został powołany do życia przez osobę prywatną (duchowną lub świecką)
i uzyskał jedynie zatwierdzenie Kościoła, nie mając jednak osobowości prawnej, to dobra przezeń posiadane nie stanowiły majątku kościelnego. Taki instytut mógł stać się
fundacją, jeśli został przekazany na własność, z obowiązkiem spełnienia określonych
zadań, osobie moralnej. F. B ą c z k o w i c z, J. B a r o n, W. S t a w i n o g a, dz. cyt.,
ss. 532-533.
18
Prawo polskie dzieliło osoby prawne na korporacje, fundacje, zakłady. Korporacja
polegała głównie na związku osób. Fundacja lub zakład charakteryzowały się głównie
poprzez odrębną masę majątkową. Różnica między nimi polegała na sposobie urzeczywistnienia celu osoby prawnej. Jeśli ten cel był osiągany przez wydatki pochodzące
jedynie z majątku to była to fundacja. Jeśli dodatkowo środki na działalność pochodziły z innych źródeł spoza dochodów z majątku to mieliśmy do czynienia z zakładem.
F. Z o l l, Prawo cywilne, Kraków 1948, t. 1, n. 61.
19
Np. V. D e l G i u d i c e, Corso di diritto ecclesiastico, Milano 1939, s. 113.
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Czym jest zatem pobożna fundacja w ujęciu obowiązującego
Kodeksu? Kodeks nie podaje definicji samej pobożnej fundacji.
Na podstawie kanonów KPK regulujących powstanie, istnienie,
funkcjonowanie i wygaśnięcie fundacji można podać elementy występujące wspólnie, które tworzą fundację. Należą do nich: a) wola
fundatora przekazania aktem między żyjącymi lub testamentem
własnego majątku na określone cele; b) sama masa majątkowa;
c) przekazanie majątku jakiejś osobie publicznej w Kościele, która go akceptuje po uzyskaniu wcześniejszej zgody, lub utworzenie
z niego osoby prawnej w Kościele; d) pobożny zapis; e) dochód
z masy majątkowej przeznaczony na określone cele; f) utworzenie
na stałe lub na długi okres czasu.
Kan. 1303 §1 podaje definicję pobożnej fundacji autonomicznej („zespoły rzeczy przeznaczone na cele, o których w kan. 114,
§2, i erygowane przez kompetentną władzę kościelną jako osoba
prawna”)20 i pobożnej fundacji nieautonomicznej („dobra doczesne
przekazane w jakikolwiek sposób jakiejś publicznej osobie prawnej
z obowiązkiem długotrwałym, określonym przez prawo partykularne, odprawiania Mszy świętych z rocznych dochodów albo sprawowania innych funkcji liturgicznych, albo osiągnięcia w inny jeszcze
sposób celów, o których w kan. 114, §2”).21 Kryterium rozróżnienia
dwóch rodzajów fundacji jest ich autonomiczność. W przypadku
fundacji autonomicznej dobra posiadają własną podmiotowość
prawną i są erygowane na stałe, „gdyż osoba prawna ze swej natury
trwa nieprzerwanie” (kan. 120 §1). Erygowanie fundacji w osobę
prawną publiczną lub prywatną uzależnione jest w dużej mierze
od woli fundatora. Nie może to być jednak wola, która nie dopuszcza oceny intencji, celów i możliwości ich realizacji ze strony
20
O fundacji autonomicznej mówi również kan. 115 §3 określając ją jako zbiór dóbr
lub rzeczy tak duchowych jak i materialnych, co w przypadku tych pierwszych raczej
trudno jest wyobrażalne. Tymi dobrami zarządza, zgodnie ze statutami, jedna lub kilka
osób fizycznych albo kolegium. Czy w tym przypadku można mówić o osobach prawnych kolegialnych lub niekolegialnych? Takie nazwy osób prawnych stosuje Kodeks
w odniesieniu do zespołu osób (kan. 115 §2). Kryterium rozróżnienia jest sposób podejmowania decyzji: kolegialny lub nie. W przypadku osób prawnych, istniejących jako
universitates rerum, sposób podejmowania decyzji przez ich przedstawicieli może być
również kolegialny lub nie. §3 mówi o zarządzie przez jedną lub kilka osób fizycznych
lub kolegium.
21
Cele, o których w kan. 114 §2 to te, które „odnoszą się do dzieł pobożności, apostolatu lub miłości czy to duchowej, czy materialnej”.
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kompetentnej władzy, która powołuje osobę prawną do istnienia.
Dotyczy to przede wszystkim fundacji jako publicznej osoby prawnej, która działa w imieniu Kościoła, a więc musi respektować kryteria podane w kan. 116 §1. W przypadku fundacji nieautonomicznej jej dobra nie posiadają osobowości prawnej, co nie oznacza,
że nie cieszą się pewną stałością ze względu na samą osobę prawną,
której cechą jest stabilność.
By pobożna fundacja nieautonomiczna mogła zaistnieć, masa
majątkowa musi zostać przekazana publicznej osobie prawnej.
Utworzenie fundacji nieautonomicznej poprzez przekazanie
i akceptację dóbr materialnych jedynie publicznej osobie prawnej
w Kościele związane jest z długotrwałymi zobowiązaniami ze strony osoby prawnej, o których w kan. 1303 §1 10. Są one właściwe
dla działalności Kościoła i mogą zostać zaspokojone przez tych,
którzy działają w jego imieniu. Prywatna osoba prawna, nie mogąc
realizować zobowiązań fundacyjnych, charakterystycznych dla istnienia i działalności osoby publicznej, nie może utworzyć fundacji
nieautonomicznej. Gdyby dobra zostały przekazane prywatnej osobie prawnej, nie stanowiłyby ani pobożnej fundacji, ani nie byłyby
dobrami kościelnymi. W tym przypadku mielibyśmy do czynienia
jedynie z pobożnym zapisem ze względu na pobożny cel.
KPK reguluje w księdze V jedynie sposób istnienia fundacji nieautonomicznych, gdyż fundacje autonomiczne podlegają przepisom
o osobach prawnych. W odniesieniu do fundacji nieautonomicznych Kodeks określa okres ich istnienia jako długotrwały. W dyskusji podczas prac nad rewizją Kodeksu zdecydowano, że te fundacje
nie będą istniały na stałe. Prawo partykularne powinno zdeterminować okres ich trwania. Nie dotyczy to jednak fundacji już na stałe
(in perpetuum) istniejących. Nie wydaje się jednak by możliwość
utworzenia ich na stałe została całkowicie wykluczona. W takim
przypadku, w akcie fundacyjnym powinna być zawarta klauzula dotycząca ewentualnego zmniejszenia się dochodów, z których pokrywane są zobowiązania i jednocześnie powinny zostać zawarte
warunki dotyczące ewentualnego ustania samej fundacji.
4. Fundacja kościelna w prawie polskim
Fundacje, które zostały powołane i istnieją zgodnie z prawem
kanonicznym mogą uzyskać uznanie na forum cywilnym wraz
ze wszystkimi tego konsekwencjami. Po wejściu w życie KPK/1917,
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zgodnie z prawem polskim, fundacje erygowane przez kościelne
osoby prawne nie podlegały zatwierdzeniu ze strony władzy państwowej.22 Po II wojnie światowej wszystkie fundacje, w tym także kościelne, istniejące na terytorium Polski zostały zniesione.23
Ponadto została wykluczona jakakolwiek możliwość utworzenia
w przyszłości fundacji, w tym także kościelnych. Został zatem prawnie usankcjonowany zakaz tworzenia fundacji. Majątek zlikwidowanej fundacji przeszedł wówczas na skarb państwa, za wyjątkiem
fundacji, które posiadały całkowity lub częściowy majątek poza
granicami Polski.24 Państwo nie przejęło, gdyż przejąć nie mogło,
ciążących na fundacjach kościelnych wszelkich zobowiązań o charakterze religijnym i duchowym.
Powstawanie fundacji było możliwe dzięki nowym uregulowaniom prawnym, które pojawiły się w 1984 r.25 Ustawa o fundacjach
nie podaje prawnej definicji fundacji. Jedynie określa cele fundacji społecznie lub gospodarczo użyteczne, zgodne z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej. Należą do nich: „ochrona
zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz
opieka nad zabytkami” (art. 1). Najistotniejszym elementem fundacji jest majątek, który zostaje przeznaczony na określony, zgodnie z Ustawą, cel. Fundacja nie może istnieć bez majątku, którego
cel przeznaczenia i wielkość muszą być określone przez fundatora
w akcie fundacyjnym (art. 3, ust. 2). Instytucję fundacji można jednak scharakteryzować odwołując się do jej istotnych elementów. Są
to: społeczny (publiczny) cel, odpowiedni majątek związany z celem i przeznaczony do jego realizacji zgodnie z wolą fundatora oraz
22
Dekret z dnia 7 lutego 1919 r. o fundacjach i zatwierdzaniu darowizn i zapisów, w:
Dz. U. 1919, Nr 15, poz. 215 z późniejszymi zmianami.
23
Dekret z dnia 24 kwietnia 1952 roku o zniesieniu fundacji, w: Dz. U. 1952, Nr 25,
poz. 172. Ten dekret dotyczył dekretu wspomnianego w poprzednim przypisie. Jego
moc prawna jest jednak wątpliwa, gdyż odnosił się w swych postanowieniach także
do fundacji kościelnych, które nie wymagały państwowego zatwierdzenia. Por. także
H. C i o c h, Przegląd orzecznictwa z zakresu polskiego prawa fundacyjnego, w: Prawo
Administracja Kościół 1/2000, ss. 67-85, A. M i e r z w a, Wybrane zagadnienia z prawa
fundacyjnego, w: Kościół i Prawo 9/1991, ss. 157-167.
24
M. P a z d a n, Fundacja, w: Wielka Encyklopedia Prawa, Białystok-Warszawa
2000, s. 249.
25
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, w: Dz. U. 1984, Nr 21, poz. 97
z późniejszymi zmianami.
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uznanie przez władzę państwową fundacji poprzez nadanie jej osobowości prawnej.
Uregulowania prawne dotyczące możliwości ustanawiania
fundacji kościelnych, do których będzie się stosował obowiązujący w Polsce porządek prawny zostały dokonane mocą Ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej26 (art. 58-59) oraz na mocy Konkordatu z 1993 r. (art. 26). Na mocy prawnych uregulowań dotyczących
fundacji w Polsce oraz w sprawie fundacji kościelnych nastąpiło
usunięcie niejasności pomiędzy porządkiem prawnym Kościoła
i państwa polskiego, które istniały we wcześniejszych, jeszcze przedwojennych, uregulowaniach prawnych.
W art. 26 Konkordatu czytamy, że „kościelne osoby prawne
mogą zakładać fundacje. Do fundacji tych stosuje się prawo polskie”.27 Przepis ten formułuje dwie zasady. Uznaje się kompetencję kościelnych osób prawnych do zakładania fundacji. Punktem
wyjścia uznania na forum państwowego porządku prawnego kościelnych fundacji jest podmiot powołujący je do istnienia. Są nim
kościelne osoby prawne. Z tego postanowienia wynika, że zarówno
kanoniczna fundacja autonomiczna jak i nieautonomiczna mogą
uzyskać status fundacji zgodnie z prawem państwowym. Sytuacja
kanonicznej fundacji nieautonomicznej, która uzyskała państwową
osobowość prawną, choć może i trudna do wyobrażenia, nie jest niemożliwa do zaistnienia. W przypadku tego rodzaju fundacji może
dojść do pewnego konfliktu. Na forum państwowym fundacja nieautonomiczna może być erygowana w osobę prawną. W kościelnym
porządku prawnym fundacja nie jest osobą prawną. Jej istnienie
i formy działalności określone są w dużej mierze w akcie fundacyjnym przez fundatora, którym może być osoba fizyczna. Kompetencje dwóch porządków prawnych powinny być zatem dokładnie
określone tym bardziej, że prawo państwowe dotyczy jedynie fundacji powoływanych do życia przez kościelne osoby prawne. Tylko
takie fundacje cieszą się uznaniem przez prawo polskie i do nich
stosuje się polskie prawo dotyczące fundacji. Potwierdza to druga
zasada zawarta w art. 26 Konkordatu. Wynika z tego, że prawo
Dz. U. 1989, Nr 29, poz. 154 z późniejszymi zmianami.
Ten art. Konkordatu powtarza brzmienie art. 58.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
26
27
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polskie nie stosuje się do fundacji, które nie zostały powołane przez
kościelne osoby prawne. Nie mogą one uzyskać statusu fundacji
zgodnie z prawem państwowym. Te pozostają w wewnętrznej gestii
Kościoła i rządzą się jego przepisami. Wszystkie natomiast fundacje, które uzyskały państwową osobowość prawną są zobowiązane
do przestrzegania postanowień dwóch porządków prawnych: kanonicznego i państwowego oraz zachowania woli fundatora wyrażonej
w akcie fundacyjnym czy w statutach osoby prawnej.
Prawo polskie stosuje się zatem do fundacji założonych przez
osoby prawne w Kościele. Nie czyni rozróżnienia na kościelne osoby prawne prywatne i publiczne. Potwierdzają to kolejne ustępy
(3-4) art. 58 Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego,
które dotyczą nadzoru nad fundacją, sprawowanego przez kościelną osobę prawną oraz przymusowego zarządu powierzonego, w razie konieczności, także kościelnej osobie prawnej. Przepisy tejże
Ustawy stanowią prawo szczegółowe w stosunku do prawa ogólnego zawartego w Ustawie o fundacjach. Prawo polskie sankcjonuje
zatem jedynie te fundacje, które zostały powołane do życia przez
fundatorów, którymi są osoby prawne i są nadzorowane przez osoby prawne.
Nasuwa się nieuchronnie pytanie dotyczące możliwości zakładania fundacji przez osoby fizyczne. Czy taka możliwość została
wykluczona przez Konkordat? Czy tym samym nie ogranicza się
praw Kościoła do zakładania fundacji przez osoby fizyczne? Odpowiedź nie wydaje się by mogła sprawiać problemy. Po pierwsze przepisy Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
i przepisy Ustawy o fundacjach nie ingerują w wewnętrzny porządek prawny Kościoła. Nie mówią o tym, jakie osoby mogą zakładać fundacje w Kościele, lecz jakie kościelne osoby mogą zakładać fundacje, które cieszą się uznaniem ze strony państwa i jako
takie mają do odegrania odpowiednią w nim rolę. Poza tym każda osoba fizyczna w Kościele (duchowna czy świecka), będąc lub
nie obywatelem Polski, może na jej terytorium zakładać fundacje.
Te fundacje mogą spełniać cele kościelne, mogą działać na rzecz
Kościoła czy osób prawnych w Kościele, zarówno publicznych jak
i prywatnych. Nie będą to jednak fundacje kościelne, lecz fundacje
świeckie. Nie będą odnosiły się zatem do tych fundacji przepisy
prawa kanonicznego, lecz jedynie przepisy Ustawy o fundacjach.
Ani przepisy Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła, ani przepisy
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Konkordatu nie zabraniają powoływania do życia fundacji świeckich, które będą realizowały cele kościelne.28 Po drugie postanowienia Konkordatu i Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego wskazują jedynie, że prawny porządek państwowy stosuje
się tylko do fundacji, które istnieją w tymże porządku jako osoby
prawne, i które zostały powołane oraz są nadzorowane przez kościelne osoby prawne. Sformułowanie użyte w art. 26 Konkordatu należy odczytywać w świetle Ustawy o fundacjach. Otóż art. 7
tejże Ustawy stwierdza, że „fundacja podlega obowiązkowi wpisu
do Krajowego Rejestru Sądowego” (ust. 1) oraz, że „fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru
Sądowego”(ust. 2).29 Wynika z tego, że fundacja zostaje powołana
do życia i istnieje jako osoba prawna. Dlatego też przepisy prawa
polskiego odnoszące się do fundacji będą dotyczyły jedynie tych
fundacji, które będą istniały jako osoby prawne, bo tylko takie fundacje istnieją w prawie polskim. Stwierdzenie art. 26 Konkordatu dotyczące możliwości zakładania przez kościelne osoby prawne
fundacji, które będą uznawane na forum państwowym, odnosi się
zatem do aktu powołania do życia fundacji przez kościelną osobę prawną. Kościelnymi osobami prawnymi, które są upoważnione
do powoływania fundacji kościelnych są osoby, których osobowość
prawna została uznana przez państwowy porządek prawny, a więc
te, które zostały wymienione w art. 6-10 Ustawy o stosunku Państwa
do Kościoła. Są to zatem osoby, których osobowość prawna została
już uznana oraz te, które o taką osobowość prawną wystąpią zgodnie z przepisami prawa.
Państwo szanuje własny porządek prawny Kościoła, w którym
istnieją różne możliwości powoływania do istnienia fundacji, niezależnie od tego, kto jest fundatorem dóbr tworzących materialną
bazę fundacji. Fundacja może być w kanonicznym porządku prawnym ustanowiona przez jakąkolwiek osobę (fizyczną lub prawną),
która dysponuje swoimi dobrami. W przypadku fundacji autonomicznej jej powołanie do istnienia jako osoby prawnej dokonuje
28
H. C i o c h, Istota fundacji kościelnych, w: A. D ę b i ń s k i, W. B a r, P. S t a n i s z (red.), Divina et humana. Księga jubileuszowa w 65 rocznicę urodzin Księdza
Profesora Henryka Misztala, Lublin 2001, ss. 67-68.
29
Warunkiem sine qua non powołania fundacji jest oświadczenie woli fundatora.
To oświadczenie osiąga jednak skuteczność w momencie, w którym odpowiedni organ
państwowy wyda decyzję, ustanawiającą fundację osobą prawną w państwie.
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się na mocy decyzji kompetentnej władzy, która ma możliwość
powoływania do istnienia osób prawnych. Analogicznie, ta sama
możliwość ustanawiania fundacji w Rzeczypospolitej Polskiej przez
jakąkolwiek osobę fizyczną, niezależnie od jej obywatelstwa i miejsca zamieszkania, lub przez jakąkolwiek osobę prawną posiadająca
siedzibę w Polsce lub za granicą została unormowana w art. 2.1.
Ustawy o fundacjach.
W toku niniejszych rozważań należy postawić pytanie dotyczące rodzajów fundacji kościelnych, które mogą stać się fundacjami
uznawanymi przez prawo polskie, będąc, zgodnie z nim, osobami
prawnymi. Czy są to fundacje autonomiczne?; nieautonomiczne?;
czy oba rodzaje razem? Czy w przypadku obu rodzajów fundacji
kościelnych istnieje ten sam, czy raczej inny sposób uznania ich jako
zgodnych z prawem polskim?
Kościelne fundacje autonomiczne istnieją jako osoby prawne. Odpowiednia władza kościelna, która posiada kompetencję
do ustanawiania osób prawnych, powołuje do istnienia fundacje
autonomiczne jako osoby prawne w Kościele, niezależnie od osoby,
fizycznej czy prawnej, która jest fundatorem fundacji. Jaka zatem
osoba prawna może wystąpić z prośbą o nadanie fundacji osobowości prawnej na forum państwowym? Pierwsze rozwiązanie zdawałoby się wskazywać na osobę prawną, którą jest sama fundacja.
Jest to jednak zespół rzeczy. Może działać jedynie poprzez swoich
przedstawicieli, którzy proszą o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i z chwilą wpisania fundacja otrzymuje osobowość prawną.30 Nie wydaje się to jednak możliwe, gdyż przedstawiciele osoby
prawnej jako zespołu rzeczy faktycznie jej nie tworzą. Jest to potwierdzone przez art. 52.2 Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła,
w którym jest mowa o nadzorze nad działalnością fundacji. Nadzór
nad działalnością fundacji sprawuje osoba prawna będąca fundatorem lub osoba wskazana w statucie fundacji. Trudno sobie wyobrazić, by sama fundacja będąca osobą prawna jako zespół rzeczy mogła sprawować nadzór nad swoją działalnością, skoro działa przez
swoich prawnych przedstawicieli. Statut fundacji powinien zatem
określać dodatkowo osobę, która będzie nadzorowała działalność
fundacji.
30

Ustawa o fundacjach, art. 7.1-2.
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Kościelną osobą prawną, która stara się o nadanie państwowej
osobowości prawnej kościelnej fundacji autonomicznej jest zatem
osoba prawna niezależna od fundacji. Jeśli fundacja autonomiczna
w Kościele istnieje w ramach jego struktur organizacyjnych, to owa
struktura, jako osoba prawna, poprzez swoich legalnych przedstawicieli, może wystąpić z prośbą o rejestrację fundacji w Krajowym
rejestrze Sądowym.
Kościelna fundacja autonomiczna jako państwowa osoba prawna
musi zatem wpisać się w cele, dla których powoływane są fundacje
państwowe, a więc zgodne z interesami Rzeczypospolitej Polskiej.
Większą zatem rolę będą odgrywać kościelne fundacje jako prywatne osoby prawne, których cel istnienia i działalności może być
uzgodniony z celami przewidzianymi w Ustawie o fundacjach (art.
1). Wydaje się jednak, że nie wyklucza to możliwości uzyskania
na forum państwowym osobowości prawnej przez kościelną fundację, która jest osobą publiczną. Wspomniany powyżej art. mówi
o celach społecznie użytecznych i podaje ich przykłady. Określone
cele nie są wymienione jednak w sposób enumeratywny. Oprócz
nich mogą istnieć także inne, społecznie użyteczne. Państwo, powołując do życia taką fundację, uznaje jednocześnie jej wkład w budowę społeczeństwa i współudział w przyczynianiu się do wspólnego
dobra.31
Innym rodzajem fundacji kościelnych jest fundacja nieautonomiczna, która dołączona jest do istniejącej już publicznej osoby
prawnej. W przeciwieństwie do fundacji autonomicznej nie posiada
kościelnej osobowości prawnej. W jej przypadku, kościelna osoba
prawna, która przyjęła fundację może podjąć starania o uczynienie
jej fundacją o osobowości prawnej państwowej chyba że, zostało
to zakazane przez fundatora w akcie fundacyjnym. Zgodnie z art.
4.3 Konkordatu „inne instytucje kościelne mogą na wniosek władzy
kościelnej uzyskać osobowość prawną na podstawie prawa polskiego”. Przepis ten dotyczy instytucji, które nie posiadają kanonicznej
osobowości prawnej w momencie wejścia w życie Konkordatu.32
31
Nie brak jednak autorów, którzy nie widzą możliwości powoływania do istnienia
na forum państwowym fundacji kościelnych ze względu na cele fundacji, o których
w art. 1 Ustawy o fundacjach. B. S a g a n, J. S t r z ę p k a, Prawo o fundacjach. Komentarz, Katowice 1992, s. 15.
32
H. M i s z t a l, (red.), Prawo wyznaniowe w III Rzeczypospolitej, Lublin-Sandomierz 1999, s. 115.
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Osobą kompetentną do nadania osobowości prawnej jest Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji. To postanowienie, moim
zdaniem, poszerza dotychczasowe możliwości nabywania osobowości prawnej przez fundacje nieautonomiczne. Przed wejściem
w życie Konkordatu nabywanie państwowej osobowości prawnej
przez fundacje kościelne odbywało się na podstawie wpisu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Konkordat jako umowa
międzynarodowa znajduje się wyżej w hierarchii aktów normatywnych niż ustawa.33 Ustawa i postanowienia Konkordatu nie wskazują jednak na sprzeczność rozwiązań normatywnych. Dlatego też
postanowienia Konkordatu uzupełniają, poszerzają możliwości
przewidziane w Ustawie o fundacjach. Stąd też otwarta jest droga
do nabywania osobowości prawnej poprzez odwołanie się do decyzji Ministra na drodze rozporządzenia. Procedura uzyskiwania
osobowości prawnej na drodze rozporządzenia Ministra dotyczy
instytucji takich, jak: stowarzyszenia, szkoły, fundacje i inne, które nie posiadają kanonicznej osobowości prawnej.34 Wydaje się,
że pozostaje jednak wymóg wpisania fundacji do KRS, aczkolwiek
nie jest to związane z nadaniem osobowości prawnej.
Zakończenie
Każda osoba, na mocy pobożnego zapisu, może przyczynić się
do utworzenia fundacji. Nie każda jednak kościelna fundacja będzie regulowana przepisami prawa polskiego. O pobożnym zapisie,
a w konsekwencji o pobożnej fundacji nie powinno decydować jedynie samo dzieło, ale również pobożny cel, którym dana osoba się
kieruje.
W przypadku fundacji autonomicznej będziemy mieli do czynienia z kościelną osobą prawną prywatną lub publiczną. Fundacja
może uzyskać osobowość prawną na forum państwowym, zgodnie
z art. 4, ust. 3 Konkordatu, na podstawie prawa polskiego, na wnio-

33
Art. 91 Konstytucji RP określa hierarchię źródeł prawa, zgodnie z którą umowy
międzynarodowe są częścią krajowego porządku prawnego i posiadają pierwszeństwo
przed ustawami zwykłymi
34
H. M i s z t a l, (red.), Prawo wyznaniowe. Stan prawny na 1 lutego 2000 r., Lublin
2000, s. 311. Droga rejestracji sądowej w celu nabycia osobowości prawnej przewidziana
jest dla organizacji katolickich, organizacji katolików świeckich i fundacji kościelnych
w rozumieniu art. 35 i 36 Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Rzymskokatolickiego.
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sek władzy kościelnej.35 W przypadku fundacji jako prywatnej osoby prawnej, jej dobra nie są dobrami kościelnymi. Ich zarząd dokonywany jest zgodnie z przepisami dotyczącymi osób prawnych
w Kościele jak i przepisów państwowych o fundacjach, o ile stały się
osobami prawnymi w państwie. W przypadku fundacji autonomicznych jako publicznych osób prawnych mamy do czynienia z dobrami kościelnymi, które zarządzane są zgodnie z przepisami o osobach prawnych w Kościele, o pobożnych fundacjach (Ks. V, tyt.
IV KPK/1983) jak również przepisami prawa państwowego. Może
zatem zaistnieć sytuacja, w której kościelna fundacja nie uzyska
osobowości prawnej, gdyż o taką władza kościelna nie wystąpi. Jeśli natomiast fundacja nie uzyska osobowości prawnej państwowej
to nie będą dotyczyły jej przepisy prawa polskiego oraz nie będzie
cieszyła się prawną opieką i nadzorem ze strony państwa. Fundacja
w prawie polskim istnieje jako osoba prawna.
Prawo dotyczące fundacji w państwie polskim potwierdziło jeszcze jedną zasadę. Otóż nie wchodzi w kompetencje prawodawstwa
kościelnego pozostawiając mu swobodę organizacji życia wspólnoty
kościelnej także w wymiarze dóbr doczesnych. Ugruntowana tradycją forma istnienia pobożnych fundacji znalazła swoje prawne
uregulowanie w KPK, co do której prawo państwowe pozostaje
obojętne.
Pie volontà e pie fondazioni
L’Autore nel suo articolo cerca di descrivere la pia volontà indipendentemente
dalla definizione giuridica esistente nel Codice di Diritto Canonico. In esso la pia
volontà viene definita attraverso la causa pia. La definizione lascia a parte dei
motivi della pia volontà che provengono dalla fede e dalla devozione dell’offerente.
In questo contesto l’Autore pone la domanda se è possibile fare la pia volontà da
parte d’un incredente.
La pia fondazione è una forma della pia volontà. Nell’articolo viene analizzata
l’esistenza delle pie fondazioni ecclesiastiche nel diritto polacco statale.

35
Zgodnie z art. 7 ust.1-2 Ustawy o fundacjach z 1984 r. fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i z chwilą wpisania otrzymuje osobowość
prawną. Jest to tzw. tryb rejestracyjny nabywania osobowości prawnej.
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KS. GRZEGORZ LESZCZYŃSKI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USUNIĘCIA
PROBOSZCZA W ŚWIETLE KPK Z 1983 R.
Treść: Wstęp. – 1. Przyczyny usunięcia proboszcza z parafii. – 1.1. Szkodliwość
i nieskuteczność działania proboszcza. – 1.2. Przyczyny określone w kan.
1741 KPK. – 2. Procedura. – 2.1. Postępowanie wstępne. – 2.2. Wezwanie
do rezygnacji. – 2.3. Odpowiedź proboszcza. – 2.4. Dekret usunięcia
proboszcza. – 3. Skutki usunięcia proboszcza z parafii. – Zakończenie.

Wstęp
W porównaniu do schematów Kodeksu Prawa Kanonicznego
z 1972 r., jak i kolejnych z roku 1980 i 1982, w Kodeksie Jana
Pawła II nastąpiła znacząca redukcja przepisów dotyczących procedury administracyjnej. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.,
regulując kwestię procedury administracyjnej szczególnej, poprzestał na uwzględnieniu jedynie przepisów, które dotyczą usuwania
lub przenoszenia proboszczów1. Wyodrębnienie tych dwóch procedur, spośród siedmiu istniejących w Kodeksie Prawa Kanonicznego
z 1917 r. sugeruje, iż wynika to w szczególności z doniosłej roli,
jaką w życiu wspólnoty kościelnej ma do spełnienia proboszcz oraz
z faktu stałości jego urzędu2. Ta szczególna rola, z konieczności
ukierunkowana na potrzeby duchowe wiernych wymaga od niego
pełnego zaangażowania oraz dbałości o funkcjonowanie wspólnoty,
określanej mianem parafii. Wynika to jasno z normy zawarte w kan.
1752 KPK, w której zbawienie dusz zostało wyraźnie ukazane jako
najwyższym prawo Kościoła3. Procedura dotycząca usuwania proPor. kan. 1389-1400 KKKW.
Por. kan. 522 KPK.
3
Kan. 1752 brzmi: „In causis translationis applicentur praescripta canonis 1747,
1
2
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boszczów ma zatem na celu wyeliminowanie sytuacji, w której określone nadużycia ze strony proboszcza, mogłyby pozbawić wiernych
dóbr duchowych, do których mają prawo4. W stosowaniu procedury usuwania proboszcza trzeba jednak zawsze mieć na względzie
osobę samego zainteresowanego, który również ma określone prawa i nie może być traktowany jako przedmiot postępowania. Stąd
procedura, jaką Prawodawca przewiduje przy usuwaniu proboszczów mają również na celu zagwarantowanie obiektywnego spojrzenia na posługę danego proboszcza i jego ewentualnie szkodliwe
działania.
Omawiając niniejszą kwestię chciałbym najpierw skoncentrować
na przyczynach, które mogą skłaniać kompetentny organ administracyjny do wszczęcia procedury, następnie omówić procedurę
w jej kolejnymi etapami, a końcu zaś skutki decyzji usuwającej proboszcza z parafii.
1. Przyczyny usunięcia proboszcza z parafii
Zgodnie z kan. 1740 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. gdy
posługiwanie jakiegoś proboszcza staje się szkodliwe lub przynajmniej nieskuteczne może on zostać usunięty przez biskupa diecezjalnego z parafii. Co więcej w myśl wskazanej normy biskup może
usunąć proboszcza z parafii nawet wtedy, gdy owa szkodliwość lub
nieskuteczność posługiwania proboszcza nie wynika z jego poważnej winy, ale wystarczająco z jakiejś przyczyny.
1.1. Szkodliwość i nieskuteczność działania proboszcza
Norma zawarta w kan. 1740 KPK podaje jako przyczynę usunięcia proboszcza z parafii szkodliwość lub przynajmniej nieskuteczność jego działania. Co należy podkreślić Prawodawca używa
w kan. 1740 sformułowania ob aliquam causam. Oznacza to, że motywem działania biskupa diecezjalnego jest przede wszystkim dobro
wiernych, które wskutek działania i postępowania proboszcza, jego
zdaniem jest zagrożone. Nie można zatem wykluczyć i takiej sytuacji, że działanie duszpasterskie proboszcza w sensie obiektywnym
jest szkodliwe lub przynajmniej nieskuteczne, pomimo jego dobrej
servata aequitate canonica et prae oculis habita salute animarum, quae in Ecclesia
suprema semper lex esse debet”.
4
Por. kan. 1740 KPK.
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woli nieadekwatnej do potrzeb danej wspólnoty. Tak sformułowany
motyw działania biskupa diecezjalnego jest bardzo szeroki i w gruncie rzeczy w dużej mierze opiera się na jego dyskrecjonalności.
Można by sądzić, że owa dyskrecjonalność wynika również z normy zawartej w kan. 1740 KPK, w której został przez Prawodawcę
użyty termin potest, co oznacza że biskup diecezjalny może usunąć
proboszcza z parafii, jeśli jego działanie jest szkodliwe lub przynajmniej nieskuteczne, nie ma zaś obowiązku tego uczynić. Wczytując
się tę normę, możnaby sądzić, że biskup pozostaje wolny w swojej
interpretacji, a zatem nawet jeśli okoliczności obiektywne sugerują
podjęcie procedury zmierzającej do usunięcia proboszcza, biskup
może jej nie podjąć. Taka interpretacja wydaje się być jednak fałszywą i nie dońca znajduje potwierdzenie u różnych autorów5.
Powstaje zatem wątpliwość czy biskup diecezjalny, który wie
o szkodliwym działaniu proboszcza może pozostać obojętny
na konsekwencje z niego wynikające. Wątpliwość ta jest znacząca,
gdyż przecież nadrzędnym motywem pasterzowania biskupa diecezjalnego jest dobro duchowe wiernych. Jak zauważa A. Celeghin,
jeśli nawet można by przyjąć tezę, że z punktu widzenia prawnego
biskup diecezjalny nie ma obowiązku wszczęcia procedury, a jedynie może to uczynić, to z punktu widzenia moralnego obowiązek
ten wydaje się być o wiele bardziej jednoznaczny. Co więcej, jak
zauważa autor, z normy zawartej w kan. 1742 KPK, w myśl której,
jeżeli na postawie badania biskup ustali, że działanie proboszcza
jest szkodliwe, omawia sprawę z wybranymi do tego proboszczami
i przystępuje do wszczęcia procedury, wynika że szkodliwość działania proboszcza należy rozumieć jako przesłankę wystarczającą
do konieczności wszczęcia postępowania administracyjnego6.

Por. F. C o c c o p a l m e r i o, De paroecia, Roma 1991, s. 250-252.
Por. A. C e l e g h i n, Il trasferimento e la rimozione dei parroci, w: I giudizi nella
Chiesa. Processi e procedure speciali, Milano 1999, s. 136. Autor ten zapytuje się: czy biskup diecezji, który mając na względzie dobro dusz dostrzega szkodliwość działania
proboszcza może ten fakt zignorować? I odpowiada: jest obowiązkiem moralnym biskupa podjąć działanie w sytuacji, w której wierni cierpią na skutek szkodliwego posługiwania ich proboszcza. Autor zwraca jednocześnie uwagę, iż fundamentalny w podjęciu
działania wydaje się być przede wszystkim dialog pomiędzy biskupem a proboszczem
w celu osiągnięcia porozumienia i skłonienia go do ustąpienia z urzędu. Dialog ten
pozwala bowiem uniknąć wszczęcia procedury, do której biskup diecezji zobowiązany
jest w sumieniu, zgodnie z normami zawartymi w kan. 1740-1752.
5
6
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O wiele bardziej jednoznaczny w tym względzie jest Z. Grocholewski, który stwierdza, że użyty w kan. 1740 KPK termin potest
oznacza, że biskup może wszcząć procedurę usunięcia proboszcza
z parafii jedynie wtedy, gdy jego działalność jest szkodliwa lub nieskuteczna, nie może natomiast tego uczynić z innych przesłanek
nie wynikających ze szkodliwości lub nieskuteczności działania
proboszcza7.
Wskazane w kan. 1741 KPK8 konkretne przyczyny, dla których
biskup diecezjalny może wszcząć procedurę usunięcia proboszcza
z parafii należy rozumieć jedynie w sensie przykładowym (hae presertim sunt), nie zaś taksatywnym, gdyż możliwe są również i inne
przyczyny, które mieszczą się w ogólnym sformułowaniu kan. 1740
dotyczącym szkodliwego lub przynajmniej nieużytecznego działania
proboszcza, podobnie jak było to w Kodeksie Prawa Kanonicznego
z 1917 r.9.
Zanim przejdę do omawiania konkretnych przyczyn, w oparciu
o które biskup diecezjalny może wszcząć procedurę usunięcia proboszcza, o których mowa w kan. 1741 KPK, należy dotknąć innej
istotnej kwestii, która dotyczy sformułowania przepisu kan. 1740
KPK. W zawartej w kan. 1740 normie czytamy, iż proboszcz może
zostać usunięty z parafii jeśli jego działanie jest szkodliwe lub nieskuteczne na skutek jakiejś przyczyny, nawet bez jego poważnej
winy. Właśnie sformułowanie etiam citra gravem ipsius culpam rodzi wiele wątpliwości. Sformułowanie to zastanawia szczególnie
w zestawieniu z normą kan. 1741 KPK, gdzie oprócz innych przyczyn usunięcia proboszcza wymienia się również chorobę fizyczna
oraz umysłową. Zastanawia zatem czy w tym przypadku w ogóle
można mówić o winie proboszcza, skoro norma kan. 1740 sugeruje,
7
Por. Z. G r o c h o l e w s k i, Trasferimento e rimozione del parroco, w: La parrocchia, Città del Vaticano 1997, s. 221.
8
Kan. 1741 brzmi: „Causae, ob quas parochus a sua paroecia legitime amoveri
potest, hae praesertim sunt: 1° modus agendi qui ecclesiasticae communioni grave detrimentum vel perturbationem afferat; 2° imperitia aut permanens mentis vel corporis
infirmitas, quae parochum suis muneribus utiliter obeundis imparem reddunt; 3° bonae existimationis amissio penes probos et graves paroecianos vel aversio in parochum,
quae praevideantur non brevi cessaturae; 4° gravis neglectus vel violatio officiorum paroecialium quae post monitionem persistat; 5° mala rerum temporalium administratio
cum gravi Ecclesiae damno, quoties huic malo aliud remedium aferri nequeat”.
9
Por. kan. 2147 § 2 CIC; Sacra Congregatio Concistorialis, Decretum Maxima Cura:
De amotione ad officio et beneficio curato, 20.08.1910, AAS 2, 1910, s. 636.
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że przyczyna jego usunięcia wynika z jego winy, choćby nie była
ona poważna. Prawodawca nie użył bowiem sformułowania etiam
citra ipsius culpa, ale wyraźnie w normie kan. 1740 umieścił termin
gravem. Sformułowanie to nie do końca jest właściwe, zwłaszcza
że nie mamy do czynienia z procesem karnym, ale z postępowaniem administracyjnym. Co istotne, w trakcie prac kodyfikacyjnych
pojawiła się propozycja usunięcia terminu gravem, ale nie została
przyjęta10.
Szkodliwość lub nieskuteczność działania proboszcza, o której
mowa w kan. 1740 KPK, jak zauważa Z. Grocholewski, aby mogła
stanowić przyczynę usunięcia proboszcza z parafii winna spełniać
określone kryteria. Winna być poważna, trwała oraz uzasadniona
faktami11. Działalność szkodliwa lub nieskuteczna z natury swojej stanowi poważną przyczynę podjęcia działania przez biskupa,
ale co należy podkreślić nie każde działanie proboszcza, choćby
nie było wolne od błędów, można uznać za poważnie szkodliwe.
Idzie zatem o rzeczywistą szkodę, jaką takie działanie wywołuje
w odniesieniu do dobra wiernych, przy jednoczesnym uwzględnieniu ludzkiej natury i jej słabości12.
1.2. Przyczyny określone w kan. 1741 KPK
Należy w tym miejscu zauważyć, że Kodeks Prawa Kanonicznego
z 1917 r. w kan. 2147 § 2 wymieniał również pięć możliwych przyczyn usunięcia proboszcza z parafii, jednak nie do końca pokrywają
się one z tymi wskazanymi w kan. 1741 KPK z 1983 r.13. Obecny
10
Por. Z. G r o c h o l e w s k i, dz. cyt., s. 217. Autor zauważa, że usuniecie proboszcza nie jest tym samym co pozbawienie go urzędu. Przyczyną bowiem działania
biskupa diecezji nie jest ukaranie proboszcza, ale zapobieżenie szkodzie wynikającej
z jego posługiwania. Niezależnie zatem od tego czy proboszcz czuje się ukarany decyzją
biskupa czy też nie cel działania biskupa nie ma charakteru karnego w odniesieniu
do osoby proboszcza. Dowodzi tego jednoznaczne w tym względzie orzecznictwo Sygnatury Apostolskiej.
11
Por. tamże; V. A d r i a n o, Tutela dei diritti delle persone, w: Il diritto nel mistero
della Chiesa, III, Roma 1992, s. 600.
12
Por. Z. G r o c h o l e w s k i, dz. cyt., s. 214. Autor stwierdza, iż podejmując procedurę przeniesienia proboszcza należy zawsze pamiętać, iż działania duszpasterskie
nigdy nie są perfekcyjne i na skutek ludzkiej słabości, czasem niezależnie od autora,
mogą skutkować jakąś szkodą. Dlatego też błędem byłoby utożsamianie jakiejkolwiek
ludzkiej słabości, w tym przypadku odnoszącej się do proboszcza, z przyczyną jego
przeniesienia, o której mowa w KPK z 1983 r.
13
Kan. 2147 § 2 CIC brzmi: „Haec causa sunt praesertim quae sequuntur: 1 ° Im-
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Kodeks przytacza w zasadzie w wersji niezmienionej trzy z nich,
a mianowicie nieudolność albo trwałą chorobę umysłową lub fizyczną, która czyni proboszcza nieużytecznym w wypełnianiu jego
zadań, utratę dobrego imienia u uczciwych i poważnych parafian
lub niechęć w stosunku do proboszcza oraz złe zarządzanie dobrami doczesnymi, z wielką szkodą Kościoła, ilekroć na zaradzenie złu
brak innego środka14. Nowy Kodeks dodaje jednak jeszcze dwie
przyczyny, o których nie wspomina Kodeks z 1917 r., a mianowicie
sposób postępowania, który przynosi kościelnej wspólnocie poważną szkodę lub zamieszanie oraz poważne zaniedbanie lub naruszenie obowiązków parafialnych, które trwa mimo upomnienia15.
Oznacza to, że w nowym Kodeksie nie wymienia się już jako przyczyny usunięcia proboszcza ani probalile crimen occultum, ani odium plebis, zastąpione przez Prawodawcę sformułowaniem aversio
in parochum16.
Pierwsza z przyczyn usunięcia proboszcza z parafii, wymieniona
w kan. 1741 KPK z 1983 r. dotyczy sposobu postępowania proboszcza, który przynosi kościelnej wspólnocie poważną szkodę lub
zamieszanie17. Prawodawca kładzie zatem nacisk na postępowanie
peritia vel permanens infirmitas mentis aut corporis, quae parochum suis muneribus
rite obeundis imparem reddit, si, iudicio Ordinarii, per vicarium adiutorem bono animarum provideri neueat ad normam can. 475; 2° Odium plebis, quamvis iniustum
et non universale, dummodo tale sit, quod utile parochi ministerium impediat, nec
brevi cessaturum praevideatur; 3° Bonae existimationis amissio penes probos et graves
viros, sive haec oriatur ex levi vivendi ratione parochi, sive ex antiquo eius crimine
quod nuper detectum eximatur iam poena ob praescriptionem, sive ex facto familiarium et consanguineorum quibuscum parochus vivit nisi per eorum discessum bonae
parochi famae sit satis provisum; 4° Probabile crimen occultum, parocho imputatum,
ex quo Ordiriarius prudenter praevidet magnam in posterum oriri posse fidelium offensionem; 5° Mala rerum temporalium administratio cum gravi ecclesiae aut beneficii
damno, quoties huic malo remedium afferri nequeat sive auferendo administrationem parocho, sive alio modo, quamvis aliunde parochus spirituale ministerium utiliter
exerceat”.
14
Por. kan. 1741, 2°, 3, 5° KPK.
15
Por. kan. 1741, 1°, 4° KPK.
16
Por. A. L a u r o, I procedimenti per la rimozione e il trasferimento dei parroci, w:
I procedimenti speciali nel diritto canonico, Città del Vaticano 1992, s. 305. Autor przypomina, że obecnie obowiązujący Kodeks Prawa Kanonicznego nie powtórzył normy
zawartej w KPK z 1917 r. odnoszącej się do nominacji wikariusza pomocniczego dla
proboszcza, który z powodu braku biegłości lub stałej niezdolności na umyśle lub ciele
nie mógł wypełniać należycie swojego urzędu.
17
Por. kan. 1741, 1° KPK.
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proboszcza, które staje się źródłem poważnej szkody lub zamieszania we wspólnocie parafialnej. Prawodawca nie precyzuje jednak
konkretnych przyczyn takowej szkody, zauważając jedynie, iż mają
one mieć charakter poważny. W tym względzie zatem interpretacja
zaistniałej sytuacji, jak się wydaje, należy do biskupa diecezjalnego. Jeśli w jego ocenie postępowanie proboszcza przynosi poważną
szkodę wspólnocie parafialnej może on wszcząć procedurę dotyczącą usunięcia tego proboszcza z urzędu.
Druga z przyczyn usunięcia proboszcza z parafii dotyczy jego nieudolności albo trwałej choroby umysłowej lub fizycznej, która czyni
go nieużytecznym w wypełnianiu jego zadań18. Wydaje się zatem,
że norma zawarta w kan. 1741, 2° KPK koncentruje się na dwóch
istotnych aspektach, a mianowicie na nieużyteczności działania
proboszcza oraz na przyczynie tejże nieużyteczności, którą jest nieudolność albo trwała choroba umysłowa lub fizyczna. Konieczny
jest zatem związek między przyczyną a jej konsekwencjami. Oznacza to, że Prawodawca nie ma tu na względzie jedynie choroby
czy nieudolności jako takiej, ale jedynie tę, która wywołuje nieużyteczność proboszcza w jego działaniu. W praktyce zatem można
wyobrazić sobie sytuację, choć z pewnością hipotetycznie, że proboszcz dotknięty jakąś nieudolnością lub chorobą jest użyteczny
w swoim działaniu, a zatem nie ma podstaw do wszczęcia procedury
jego usunięcia. Z racji na powagę przyczyny, o której mowa wydaje
się jednak, iż taka sytuacja jest czysto hipotetyczna, choć nie można
jej wykluczyć, zwłaszcza jeśli nieudolności czy chorobie proboszcza
można zapobiec poprzez ustanowienie lub powierzenie jego zadań
innej osobie, np. wikariuszowi parafialnemu.
W myśl kan. 1741, 2° KPK przyczyny nieużyteczności proboszcza są zatem trzy: nieudolność, choroba umysłowa oraz choroba
fizyczna. Nieudolność oznacza brak należytej wiedzy koniecznej
do wypełnienia obowiązków proboszcza w konkretnej sytuacji.
Z oczywistych zatem względów odnosi się do obowiązków proboszcza, o których była już mowa. Nieudolność ta może mieć charakter bezwzględny lub względny w zależności od tego czy odnosi
się do całej parafii czy jedynie do jej części, albo do określonego
aspektu posługi proboszczowskiej19. Jak wskazuje J. Krukowski,
18
19

Por. kan. 1741, 2° KPK.
Por. H. J o n e, Commentarium in Codicem Iuris Canonici, III, Paderborn 1955,
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nieudolność ta w praktyce może przejawiać się w braku odpowiedniego wykształcenia, braku znajomości języka, którym posługują
się parafianie, braku umiejętności głoszenia kazań czy organizowania katechezy dzieci i młodzieży20. Choroba umysłowa oznacza
jakąkolwiek chorobę psychiczną, zaś choroba fizyczna jakąkolwiek
chorobę natury cielesnej, a więc utrata słuchu, mowy, paraliż, itp.21.
Co istotne, zarówno choroba psychiczna jak i fizyczna, aby mogła
stanowić przyczynę wszczęcia postępowania zmierzającego do usunięcia proboszcza z parafii musi charakter trwały. W ocenie trwałości choroby psychicznej czy fizycznej biskup diecezjalny winien
zasięgnąć opinii rzeczoznawcy, a więc osoby biegłej w materii.
Trzecia z przyczyn usunięcia proboszcza z parafii dotyczy dwóch
różnych kwestii, a mianowicie utraty dobrego imienia u uczciwych
i poważnych parafian oraz niechęci w stosunku do proboszcza.
Co ważne, aby wskazane przypadki stanowiły podstawę usunięcia
proboszcza nie mogą szybko ustać22. Oznacza to, że jeśli owa niechęć czy też utrata dobrego imienia ma charakter wyłącznie chwilowy, związany z jakimś szczególnym wydarzeniem nie może stanowić postawy postępowania, o którym mowa. Zarówno niechęć jak
i utrata dobrego imienia muszą mieć charakter trwały.
Przyczyny utraty dobrego imienia, jak i niechęci w stosunku
do proboszcza mogę mieć różny charakter23. Co ważne Prawodawca nie precyzje źródła pochodzenia tychże przyczyn, a zatem
nie stwierdza jednoznacznie, że owa niechęć czy utrata dobrego
imienia koniecznie winna być konsekwencją postępowania proboszcza. Ponieważ jednak wskazuje na osoby poważnych i uczciwych parafiach, zdaje się sugerować, że osąd tych ostatnich jest uczciwy,
s. 361. Autor pisze: „Imperitia significat et defectum scientiae debitae, id est doctrinae
pro munere parochi requisitae et carentiam idoneitatis recte utendi scientia iurium et
obligationum parochi, sive inutilitatis proveniat ex defectu nativo criterii seu iudicii
practici, sive ex indole arroganti, praecipti, vili, pigra etc. Imperitia potest esse sive
absoluta sive relativa, quae reddit parochum imparem paroeciae determinatae convenienter regendae”.
20
Por. J. K r u k o w s k i, Administracja w Kościele, Lublin 1985, s. 166.
21
Por. T o r q u e b i a u, Des Procès, Paris 1948, s. 545.
22
Por. kan. 1741, 3° KPK.
23
Por. H. J o n e, dz. cyt., s. 262. Autor pisze: „Non requiritur, ut factum familiarum
sit inhonestum vel graviter scandalosum, saris est, si sit parum aedificans, v. g. si in parolecia, ubi rigidiores vigent mores, familiares parochi nimio luxui, spectaculis insanis
etc. sint dediti”.
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a więc utrata dobrego imienia czy niechęć nie wynika z innych racji, jak tylko z nieodpowiedniego postępowania czy też działania
proboszcza. Nie można oczywiście hipotetycznie wykluczyć sytuacji,
że opinia owych parafian może mieć charakter nierzetelny i wynikać
z przyczyn niezależnych od działania proboszcza, jest zatem zadaniem biskupa diecezjalnego dokonać rzetelnego osądu i stwierdzić,
czy rzeczywiście utrata dobrego imienia albo niechęć parafian w stosunku do osoby proboszcza jest konsekwencją jego postępowania,
a więc zaistniałych faktów, czy też innych nieobiektywnych racji.
Czwarta wskazana przez kan. 1741 KPK przyczyna usunięcia
proboszcza z parafii dotyczy poważnych zaniedbań lub naruszenia obowiązków parafialnych, które trwają pomimo upomnienia24.
Oznacza to, że biskup diecezjalny może wszcząć procedurę usunięcia proboszcza, jeśli wcześniej zastosował upomnienie, a ten
nie zmienił swojego postępowania nadal zaniedbując przewidziane
dla proboszcza obowiązki.
Piąta wreszcie przyczyna usunięcia proboszcza dotyczy złego zarządzania dobrami doczesnymi z wielka szkodą Kościoła. Norma
zawarta w kan. 1741, 5 ° KPK wyraźnie jednak sugeruje, że biskup diecezjalny może wszcząć procedurę usunięcia proboszcza jeśli nie ma innych środków pozwalających zaradzić zaistniałej sytuacji. Oznacza to, że jeśli istnieje jakaś możliwość zaradzenia złu,
a nie ma konieczności odwołania proboszcza biskup nie powinien
tego czynić. Jak zauważa J. Krukowski, wobec proboszcza, który
spełnia swoje obowiązki duszpasterskie z pożytkiem dla wiernych,
a zaniedbuje jedynie obowiązki dotyczące administracji majątkiem
kościelnym, biskup może wyznaczyć wikariusza, którego upoważni
do administrowania majątkiem, albo upomnieć proboszcza wskazując na konkretne konieczne działania do podjęcia25.
Należy w tym miejscu jeszcze raz powtórzyć, że wskazane w kan.
1741 KPK przyczyny usunięcia proboszcza z parafii nie mają charakteru taksatywnego, a jedynie przykładowy, stad biskup diecezjalny może wszcząć procedurę usunięcia proboszcza również w sytuacjach nie przewidzianych przez normę kan. 1741 KPK, o ile działanie proboszcza jest szkodliwe lub przynajmniej nieużyteczne26.
Por. kan. 1741, 4° KPK.
Por. J. K r u k o w s k i, dz. cyt., s. 168.
26
Por. kan. 1740 KPK.
24
25
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2. Procedura
Procedura usunięcia proboszcza z parafii zawiera kilka istotnych
etapów. Są nimi: postępowanie wstępne, wezwanie proboszcza
do złożenia dymisji, odpowiedź proboszcza na wezwanie, dekret
usunięcia wydany przez biskupa diecezji.
2.1. Postępowanie wstępne
Postępowanie wstępne, zgodnie z kan. 1742 § 1 KPK27, rozpoczyna się wówczas, gdy biskup diecezjalny na podstawie przeprowadzonego badania stwierdzi, że istnieje przyczyna, o której mowa
w kan. 1740 KPK, a zatem że posługiwanie proboszcza jest szkodliwe lub przynajmniej nieskuteczne. Podejmując zatem dalsze działania biskup diecezjalny winien być pewien, że przyczyna taka ma
charakter obiektywny i upoważnia go do wszczęcia procedury usunięcia proboszcza z parafii.
Zgodnie z normą zawartą w przywołanym wyżej kanonie biskup
diecezjalny winien następnie skonsultować swoje przekonanie
o możliwości wszczęcia procedury z dwoma proboszczami, będącymi członkami specjalnego zespołu powołanego w tym celu na wniosek biskupa przez Rade kapłańską. W każdej diecezji zespół ten winien być powołany na stałe. W skład zespołu, o którym mowa mogą
wchodzić członkowie Rady Kapłańskiej, ale nie koniecznie, gdyż
Kodeks nic o tym nie wspomina. Jak natomiast zauważa Z. Grocholewski nie należy mylić tego zespołu z Kolegium Konsultorów
istniejącym w każdej diecezji28.
Jak zauważa A. Lauro zespół ten winien składać się z takiej liczny proboszczów, aby umożliwiała ona w razie konieczności konsultacje, nawet w okolicznościach przeszkody któregoś z proboszczów.
Stąd jakkolwiek liczbę proboszczów wchodzących w skład zespołu
określa biskup diecezjalny, to jednak nie powinna być ona minimalna, gdyż w razie przeszkody jednego z proboszczów, wynikającej
chociażby z jego choroby, przeprowadzenie konsultacji nie byłoby
27
Kan. 1742 § 1 KPK brzmi: „Si ex instructione peracta constiterit adesse causa de
qua in can. 1740 Episcopus rem discutiat cum duobus parochis e coetu ad hoc stabiliter a consilio presbyterali, Episcopo proponente, selectis; quod si exinde censeat ad
amotionem esse deveniendum, causa et argumentis ad validitatem indicatis, parocho
paterne suadeat ut intra tempus quindecim dierum renuntiet”.
28
Por. Z. G r o c h o l e w s k i, dz. cyt., s. 224.
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możliwe. Co ważne bowiem, konsultacja, której dokonuje biskup
jest wymagana przez prawo, a zatem jest warunkiem legalności
procedury pod groźbą naruszenia prawa w razie nieskorzystania
z opinii proboszczów. Konsultacja ta upoważnia biskupa diecezjalnego do podjęcia dalszych działań29.
Kodeks Prawa Kanonicznego nie precyzuje czy biskup winien
konsultować każdego z osobna ze wskazanych kapłanów czy obydwu razem, nie określa też czasu, jaki należy zachować odnośnie
konsultacji. Wydaje się, że w tym względzie konieczny jest czas stosowny na zapoznanie się materią, co do której każdy z proboszczów
ma wydać swoja opinię. Swoja opinię każdy z proboszczów może
sporządzić na piśmie lub przekazać ją ustnie. Należy jedynie zauważyć, że zgodnie z kan. 127 § 3 KPK każdy z proboszczów konsulatorów ma obowiązek szczerze wyrazić swoje stanowisko, a także,
gdy domaga się tego konieczność, pilnie zachować tajemnicę, chyba
ze biskup zdecyduje inaczej30
Należy w tym miejscu dodać, że konsultacja, której dokonuje biskup, jakkolwiek jest wymagana przez prawo, w swoich wnioskach
nie zobowiązuje biskupa do podjęcia czy rezygnacji z przeprowadzenia procedury usunięcia proboszcza. Oznacza to, że nawet jeśli
opinia proboszczów konsulatorów jest negatywna, biskup i tak taka
procedurę może przeprowadzić. Podobnie jeśli opinia jest pozytywna, biskup może z przeprowadzenia procedury zrezygnować31.
2.2. Wezwanie do rezygnacji
Po zasięgnięciu opinii dwóch proboszczów, w myśl kan. 1742
§ 1 KPK, Biskup diecezjalny, o ile dojdzie do wniosku, że należy
przystąpić do usunięcia proboszcza, winien po ojcowsku poradzić
temuż proboszczowi, aby ten zrezygnował z urzędu w ciągu piętnastu dni. Ponieważ wezwanie to ma charakter prawny, stąd winno
Por. A. L a u r o, dz. cyt., s. 306.
Por. kan. 127 § 3 KPK. Czytamy tutaj: „Omnes quorum consensus aut Consiliom
requiritur, obligatione tenentur sententiam suam sincere proferendi atque, si negotiorum gravitas id postulat, secretum sedulo servandi; atque quidem obligatio a Superiore
urgeri potest”.
31
Por. kan. 127 § 2, 2° KPK. Czytamy tutaj: „…si concilium exigatur, invalidus est
actus Superioris easdem persona non audientis; Superior, licet nulla obligatione teneatur accedendi ad earundem votum, etui concors, tamen sine praevalenti ratione, suo
iudicio aestimanda, ab earundem voto, praesertim concorsi, ne discedat”.
29
30
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być dokonane na piśmie z zachowaniem pewności o jego doręczeniu, a jeśli ustnie, to w obecności notariusza i dwóch świadków.
Wezwanie do rezygnacji winno do ważności zawierać przyczynę i argumenty, które skłoniły biskupa diecezjalnego do wszczęcia
i przeprowadzenia procedury usunięcia danego proboszcza. Wskazanie tychże argumentów i przyczyn jest oczywiste z racji na zachowanie prawa do obrony, które jest jednym z fundamentalnych
praw człowieka32. Jak zauważa L. Chiapetta w przypadku, w którym
przyczyną procedury jest choroba umysłowa proboszcza wezwanie
do rezygnacji nie ma miejsca, ale na podstawie pewnych dokumentów biskup diecezji przystępuje do wydania dekretu usunięcia tegoż
proboszcza33. Zgodnie bowiem z kan. 187 tylko ten, kto jest poczytalny może zrzec się urzędu.
2.3. Odpowiedź proboszcza
Kodeks Prawa Kanonicznego przewiduje trzy możliwe reakcje
proboszcza we wezwanie skierowane do niego przez biskupa. Proboszcz może zrezygnować z urzędu, zignorować wezwanie biskupa
i nie odpowiedzieć albo podważyć podaną przez biskupa przyczynę
i jej podstawy. Skutki, jakie wywołuje każda z tych reakcji są inne,
a zatem i działanie, które biskup winien podjąć w każdym ze wskazanych przypadków jest odmienne. Należy też zauważyć, że rezygnacja proboszcza dokonana pod wpływem ciężkiej i niesprawiedliwej bojaźni, podstępu, błędu istotnego lub symonii jest nieważna34.
Jeśli proboszcz, zgodnie z kan. 1743 KPK35, po prostu zrezygnuje z urzędu, na piśmie lub w obecności dwóch świadków36, procedura osiąga swój skutek. Rezygnacja ta nie może być odwołana.
Nie jest wymagana w tym przypadku akceptacja biskupa, gdyż rezygnacja proboszcza ma miejsce w następstwie wezwania biskupa
do zrzeczenia się urzędu przez proboszcza.
32
Por. G. E r l e b a c h, Il giudice e il diritto di difesa delle parti, w: Il diritto di difesa
nel processo matrimoniale canonico, Città del Vaticano 2006, s. 96.
33
Por. L. C h i a p e t t a, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, II, Napoli 1988, s. 796.
34
Por. kan. 188 KPK.
35
Kan. 1743 KPK brzmi: „Renuntiatio a parocho ferii potest non solum pure et
simpliciter, sed etami sub condicione, dummodo haec ab Episcopo legitime acceptari
possit et reapse acceptetur”.
36
Por. Kan. 189 § 1 KPK.
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Rezygnacja proboszcza, jak zauważa kan. 1743 KPK, nie zawsze
jednak dokonuje się pure et simpliciter, ale może też zawierać określone warunki. Warunki te mogą dotyczyć chociażby innego urzędu
czy funkcji, zamieszkania, czy utrzymania. W przypadku rezygnacji pod pewnymi warunkami do jej przyjęcia konieczne jest, aby
były to warunki możliwe do spełnienia przez biskupa i co równie
ważne, aby nie były to warunki naruszające prawa innych wiernych
i przeciwne dobru parafii37. Rezygnacja ta traci wszelką moc, jeśli
nie zostanie zaakceptowana w ciągu trzech miesięcy przez biskupa38. W tym czasie proboszcz może również odstąpić od rezygnacji39
Biskup może nie zaakceptować rezygnacji proboszcza jeśli uzna,
że warunki przez niego wskazane nie są do spełnienia, wykraczają
przeciw czyjemu dobru lub są sprzeczne z zasadami ogólnymi prawa40. Co istotne proboszcz nie ma obowiązku ogłaszać parafianom,
że złożył rezygnację z urzędu na skutek przyczyny wskazanej przez
biskupa. Wystarczy jeśli poda ogólną motywację swojej decyzji, tj.
że zrezygnował z urzędu na skutek prośby biskupa diecezji41.
Jeśli proboszcz wezwany przez biskupa diecezji do złożenia rezygnacji w określonym przez prawo terminie 15 dni nie odpowie
biskup, zgodnie z normą zawarta w kan. 1744 § 1 KPK, ponawia
wezwanie, przedłużając czas użyteczny na odpowiedź42. Co ważne Prawodawca nie określa czasu, w jakim proboszcz winien odpowiedź na ponowne wezwanie biskupa, pozostawiając jego wyznaczenie samemu biskupowi diecezji. Jeśli proboszcz, ponownie
wezwany przez biskupa do złożenia rezygnacji i tym razem nie odpowie w określonym czasie albo odpowie odmawiając rezygnacji
bez przytoczenia żadnych motywów, biskup, zgodnie z kan. 1744
§ 2 KPK, winien wydać dekret usunięcia proboszcza. Istotne jest,
aby w tym przypadku biskup miał pewność, że proboszcz otrzymał drugie wezwanie i nie odpowiedział na nie, chociaż nie miał
ku temu żadnej przeszkody43. Oznacza to, że w sytuacji, w której
Por. kan. 1743 KPK.
Por. kan. 189 § 3 KPK.
39
Por. kan. 189 § 4 KPK.
40
Por. A. Lauro, dz. cyt., s. 308.
41
Por. J. Krukowski, dz. cyt., s. 169.
42
Kan. 1744 § 1 KPK brzmi: „Si parochu intra praestitutos dies non responderit,
Episcopus iteret invitationem prorogando tempus utile ad respondendum”.
43
Kan. 1744 § 2 brzmi: „Si Episcopo constiterit parochum alteram invitationem
37
38
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biskup nie ma pewności co do otrzymania przez proboszcza ponownego wezwania, albo obiektywne okoliczności wykluczały możliwość ustosunkowania się do wezwania biskupa, nie wolno biskupowi wydać dekretu usunięcia proboszcza.
Jeśli proboszcz wezwany przez biskupa diecezji do rezygnacji podważa przyczynę i jej podstawy, a zatem korzysta z prawa do obrony,
biskup winien ocenić czy przedstawione przez proboszcza motywy
są wystarczające czy też nie. Jeśli biskup uzna je za wystarczające
może odstąpić od procedury usunięcia go z urzędu. Jeśli natomiast
przedstawione przez proboszcza motywy biskup uzna za niewystarczające, zgodnie z kan. 1745, 1° KPK, winien go wezwać, by przejrzawszy akta, zebrał w pisemnej relacji swoje argumenty, a nawet
przedstawił przeciwne dowody, jeśli takie posiada44. Uzupełnione
w ten sposób dowody w sprawie winny stać się przedmiotem konsultacji biskupa z proboszczami, o których mowa w kan. 1742 § 2
KPK, chyba że trzeba wyznaczyć innych, bo ci nie mogą tego wykonać45. Po przeprowadzeniu koniecznych konsultacji biskup winien
podjąć decyzję czy proboszcza należy usunąć czy też nie i w tej
sprawie zaraz wydać dekret46.
2.4. Dekret usunięcia proboszcza
Dekret usunięcia proboszcza z parafii winien być wydany zgodnie z prawem. Winien być wydany na piśmie47, winien też zawierać
przynajmniej ogólną motywację, w celu zagwarantowania obiektywizmu władzy wydającej dekret, jak i możliwości poznania przez
adresata motywów takiej, a nie innej decyzji oraz zagwarantowania
możliwości rekursu od tejże decyzji48. Dekret winien być również

recepisie, non autem respondisse etui nullo impedimento detentum, aut si parochus
renuntiationem nullis adductis motivis recuset, Episcopus decretum amotionis ferat”.
44
Kan. 1745, 1° brzmi: „…invitet illum ut, inspectis actis, suas impugnationes, in
relatione scripta colligat, immo probationes in contrarium, si quasi Habrat, afferat”.
45
Kan. 1745, 2° brzmi: „…deinde, completa, si opus sit, instructione, una cum iisdem parochis de quibus in can. 1742 § 1, nisi alii propter illorum impossibilitatem sint
designandi, rem perpendat”.
46
Kan. 1745, 3 brzmi: „…tandem statuat utrup parochu sit amovendus necne, et
mox decretum de Re ferat”.
47
Por. kan. 37, 51, 193 § 4 KPK.
48
Por. P.V. P i n t o, dz. cyt., s. 38.
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wydany, choć nie musi zawierać motywacji, w przypadku, gdy biskup podejmie decyzję o nie usuwaniu proboszcza z parafii49.
Dekret usunięcia proboszcza z urzędu winien być, w myśl kan. 54
§ 2 KPK, doręczony zgodnie z przepisem prawa jako prawomocny
dokument. Jeśli jakaś poważna przyczyna nie pozwala na doręczenie dekretu, wtedy powiadomienie o dekrecie ma miejsce, zgodnie
z kan. 55 KPK, przez odczytanie usuniętemu proboszczowi wobec
notariusza lub dwóch świadków. Zredagowany dokument zaświadczający o fakcie odczytania dekretu winien być podpisany przez
wszystkich obecnych. Należy pamiętać, że jeśli usunięty proboszcz
nie mając słusznego powodu nie stawił się po odbiór dekretu albo
odmówił złożenia podpisu, dekret uważa się za doręczony zgodnie
z prawem50.
Dekret usunięcia proboszcza może być przesłany przez pocztę,
za poświadczeniem odbioru lub doręczony przez osobę wyznaczoną do tego przez biskupa. O odmowie przyjęcia dekretu ze strony
proboszcza winien zaświadczać stosowny dokument51.
3. Skutki usunięcia proboszcza z parafii
Biskup diecezjalny, który wydał dekret usunięcia proboszcza
z parafii winien, w myśl kan. 1746 KPK, zadbać o przydzielenie mu
innego urzędu lub wyznaczenie stosownej pensji52. Biskup może
jednak przydzielić usuniętemu proboszczowi inny urząd, jedynie
wtedy, gdy uzna, ze jest on do tego zdolny. W tym względzie nie bez
znaczenia są przyczyny, które skłoniły biskupa do przeprowadzenia postępowania i wydania dekretu o usunięciu proboszcza. Jeśli
są to przyczyny, które mogą czynić działalność danego proboszcza szkodliwą również w odniesieniu do innych urzędów, biskup
nie powinien mu ich powierzać. Jeśli zaś są to przyczyny, które
czyniły tę działalność szkodliwą jedynie w konkretnych okolicznościach, biskup może mu powierzyć inny urząd, do którego wypełnienia będzie on posiadał wymagane zdolności.
Por. L. C h i a p e t t a, dz. cyt., s. 798.
Por. kan. 56 KPK.
51
Por. A. L a u r o, dz. cyt., s. 309.
52
Kan. 1746 KPK brzmi: „Amoto parocho, Episcopus consultat sive assignatione
alius officii, si ad hoc idoneus sit, sive pensione, prout casus ferat et adiunkta permittant”.
49
50
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W sytuacji, w której biskup diecezji uzna, iż dany proboszcz
nie ma wymaganych zdolności, aby wypełnić jakikolwiek urząd
w diecezji winien mu wyznaczyć pensję, o ile przypadek i okoliczności na to pozwalają. W tym względzie biskup winien wziąć pod uwagę, zarówno normę zawartą w kan. 195 KPK dotyczącą zabezpieczenia utrzymania usuniętemu proboszczowi,53 jak i normę zawarta
w kan. 281 § 2 KPK, dotyczącą zabezpieczenia opieki społecznej,
zwłaszcza w sytuacji choroby, niezdolności czy też starości54.
W myśl kan. 1747 § 1 KPK usunięcie proboszcza z urzędu powoduje określone w prawie skutki w odniesieniu do osoby proboszcza55. Mają one charakter konkretnych obowiązków, które usunięty
z urzędu proboszcz winien wypełnić. Proboszcz też winien przede wszystkim powstrzymać się od wykonywania zadań proboszcza.
Dyspozycja ta wydaje się oczywista z racji na to, że dekret usunięcia
proboszcza z parafii oznacza, że nie ma on urzędu, na mocy którego posiadał określone prawa, ale też i obowiązki.
Usunięty proboszcz winien ponadto opuścić dom parafialny.
Norma ta nie jest jednak bezwzględna, gdyż dopuszcza wyjątek
określony w kan. 1747 § 2, w myśl którego biskup może zezwolić
na dalsze używanie domu parafialnego, nawet wyłączne, proboszczowi, którego z racji choroby nie można przenieść na inne wskazane przez biskupa miejsce56.
Usunięty przez biskupa proboszcz winien przekazać, wszystko
co należy do parafii temu, komu biskup parafię powierzył. Jeśli biskup wskutek złożenia przez proboszcza rekursu od decyzji biskupa nie może powierzyć parafii nowemu proboszczowi, ustanawia

53
Kan. 195 KPK brzmi: „Si quis, non quidem ipso iure, sed per decretum auctoritatis competentis ab officio amoveatur quo eiusdem subsistentiae providetur, eadem
auctoritas curet ut ipsius subsistentiae per congruum tempus prospiciatur, nisi aliter
provisum sit”.
54
Kan. 281 § 2 KPK brzmi: „Item providendum es tut gaudeant illa sociali assistentia, qua eorum necessitatibus, si infirmitate, invaliditate vel senectute laborent, apte
prospiciatur”.
55
Kan. 1747 § 1 KPK brzmi: „Parochus amotus debet a parochi munere exercendo
abstinere, Guam Primus liberam relinquere paroecialem domum, et omnia quae ad
paroeciam pertinent ei tradere, cui Episcopus paroeciam commiserit”.
56
Kan. 1747 § 2 KPK brzmi: „Si autem de infimo agatur, qui e paroeciali domo sine
incommodo nequeat alio transferri, Episcopus eidem relinquat eius usum etiam exclusivum, eadem necessitate durante”.
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administratora parafialnego57. Zatem w tym przypadku wszystko,
co należy do parafii usunięty z urzędu proboszcz winien przekazać
administratorowi parafii58.
Proboszcz usunięty z parafii ma prawo wniesienia rekursu hierarchicznego do Kongregacji Duchowieństwa59. Winien on jednak,
zanim wniesie rekurs hierarchiczny, złożyć w ciągu 10 dni użytecznych prośbę do biskupa, który wydał dekret, o jego odwołanie60.
Nie wnikając ponownie w dalszą procedurę, dotyczącą rekursu hierarchicznego, gdyż została ona omówiona w rozdziale II, należy
jedynie zaznaczyć, że do czasu wyczerpania procedury hierarchicznej oraz ewentualnej procedury w II sekcji Sygnatury Apostolskiej,
obowiązki proboszcza wypełnia mianowany do tego administrator
parafii61. W przypadku bowiem wniesienia przez proboszcza rekursu biskup nie może mianować nowego proboszcza62.
Zakończenie
Dawne prawo kanoniczne kierowało się zasadą officium est propter beneficjum, a zatem wszyscy proboszczowie byli nieusuwalni.
W procedurze administracyjnej, jaka została zawarta w Kodeksie
Prawa Kanonicznego z 1917 r. odróżniano proboszczów nieusuwalnych od usuwalnych, ale w obu procedurach swoboda biskupa była ograniczona, a biskup mógł usunąć proboszcza wyłącznie
w drodze procesowej i z przyczyn określonych przez prawo kodeksowe63. Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego podaje jedną procedurę usuwania proboszczów, nie dokonując żadnych podziałów, gdyż
57
Por. A. C e l e g h i n, dz. cyt., s. 144. Autor zauważa, że zawieszenie skuteczności
decyzji biskupa w przypadku złożenia rekursu przez proboszcza ma charakter jedynie
częściowy. Proboszcz ten bowiem nie ma prawa nadal pełnić zadań proboszcza, ani też
przebywać w domu parafialnym. Z drugiej zaś strony również w odniesieniu do biskupa
dekret może być jedynie częściowo skuteczny, gdyż nie uprawnia on biskupa diecezji
do mianowania nowego proboszcza.
58
Por. kan. 1747 § 3 KPK.
59
Por. Pator Bonus, art. 93; A. R a n a u d o, Il ricorso gerarchico la rimozione e
trasferimento dei parroci nel nuovo codice, w: Dilexir Iustitiam. Studia in honorem Aurelii
Card. Sabattani, Città del Vaticano 1984, s. 506.
60
Por. kan. 1734 KPK.
61
Por. Pontificia Commissio Decretis Consilii Vaticani II Interpretandis, Responsum, 1 Julii 1971, AAS 63, 1971, s. 860.
62
Por. kan. 1747 § 3 KPK.
63
Por. kan. 2147-2161 CIC.
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instytucja proboszcza nieusuwalnego została zniesiona przez Sobór
Watykański II64, a zatem już nie istnieje65.
W tym miejscu należy zauważyć, że omawiając kwestie dotyczącą
usunięcia proboszcza nie mówimy o pozbawieniu urzędu, zgodnie
z kan. 196 KPK, ani też karnym usunięciu proboszcza, które ma
charakter pozbawienia urzędu. Nie jest przedmiotem analizy również kwestia dotycząca usunięcia proboszcza ipso iure, o którym
mowa w kan. 194 KPK. Gdyż ta nie wymaga żadnej interwencji
organu administracyjnego. Usuniecie proboszcza, o którym mowa
dokonuje się na drodze procedury administracyjnej na mocy dekretu wydanego przez kompetentną ku temu władzę.
La procedura di rimozione del parroco secondo il CIC del 1983
Il diritto di difesa nei processi canonici sembra di essere uno dei temi
fondamentali del diritto processuale canonico. E’ così perché grazie alle garanzie
prescritte dalla legge il processo diventa uno strumento per raggiungere una
verità obiettiva. Il diritto di difesa garantito alle parti porta allo sviluppo della
verità ed in conseguenza ad una sentenza giusta. Tutto questo sembra di essere
applicabile anche alla procedura di rimozione del parroco. Ogni persona ha
diritto di proteggere il suo interesse. Nello stesso tempo la comunità ha il diritto
di proteggere il bene della comunità. In presente articolo cerco di presentare non
solo la procedura di rimozione del parroco, ma anche le cause di rimozione e gli
effetti del decreto tramite il cui il parroco viene rimosso dalla parrocchia.

64
65

Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele, p. 31.
Por. J. K r u k o w s k i, dz. cyt., s. 162.
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SKARGA O NIEWAŻNOŚĆ WYROKU PER MODUM ACTIONIS
CZY PER MODUM EXCEPTIONIS?
Treść: Wstęp. – 1. Dwie formy złożenia skargi o nieważność wyroku
dotkniętego wadą nieważności nieusuwalnej. – 2. Skarga o nieważność per modum
actionis. – 2.1. Właściwość sędziego. – 2.1. Procedura. – 3. Skarga o nieważność per
modum exceptionis. – 3.1. Właściwość sędziego. – 3.2. Procedura. – 3.3. Uznanie
zasadności skargi. – 3.4. Odrzucenie skargi. – Zakończenie.

Wstęp
Skargę o nieważność wyroku (querela nullitatis contra sententiam) regulują przede wszystkim normy prawne wyrażone w kan.
1619-1627 KPK oraz art. 269-278 DC. Jest to środek prawny, który
służy do podważenia ważności wyroku poprzez wskazanie na wady
dotyczące jego istoty bądź formy (kan. 1459 KPK). Wady, które
mogą spowodować nieważność wyroku, mogą być usuwalne lub
nieusuwalne1. W związku z tym skarga o nieważność może być
wniesiona przeciwko wyrokowi dotkniętemu wadami usuwalnymi2
lub nieusuwalnymi3.

1
Więcej na temat natury wad wyroku będących przyczyną jego nieważności nieusuwalnej i usuwalnej: G. M o n t i n i, De querela nullitatis deque restitutione in integrum adversus sententias Sectionis Alterius Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis,
Periodica 82(1993), s. 669-674; J.M. S e r r a n o R i u z, La querela di nullità contro
la sentenza, w: Il processo matrimoniale canonico, Città del Vaticano 1994, s. 751-769;
C. G u l l o, Prassi processuale nelle cause canoniche di nullità del matrimonio, Città del
Vaticano 2001, s. 223-2330; U. N o w i c k a, Przyczyny nieusuwalnej i usuwalnej nieważności wyroku w kanonicznym procesie małżeńskim, PK 51(2008) nr 3-4, s. 275-297.
2
Querela nullitatis contra sententiam sanabilis nullitatis.
3
Querela nullitatis contra sententiam insanabilis nullitatis.
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Wyrok jest dotknięty nieważnością usuwalną w sytuacji, gdy zachodzą okoliczności wymienione w kan. 1622 KPK i art. 272 DC,
to jest wówczas gdy: wyrok został wydany przez liczbę sędziów
niezgodną z ustawą; wyrok nie zawiera motywów, czyli racji decyzji; brak jest w wyroku przepisanych prawem podpisów; wyrok
nie podaje wskazania roku, miesiąca, dnia i miejsca, w którym został wydany; wyrok opiera się na nieważnym akcie sądowym, którego nieważność nie została sanowana; wyrok został wydany przeciwko stronie nieobecnej. Nieusuwalną natomiast nieważność wyroku
powodują przyczyny wymienione w kan. 1620 KPK i art. 270 DC,
to jest sytuacje gdy: wyrok został wydany przez sędziego bezwzględnie niewłaściwego; wyrok został wydany przez tego, kto nie posiada
władzy sądzenia w trybunale, w którym sprawa została rozstrzygnięta; sędzia wydał wyrok pod wpływem przemocy lub ciężkiej bojaźni; proces był przeprowadzony bez skargi sądowej, albo nie był
wszczęty przeciwko jakiejś stronie pozwanej; wyrok był wydany dla
stron, z których przynajmniej jedna nie miała prawa występowania
w sądzie; ktoś działał w imieniu drugiego, bez zlecenia zgodnego
z przepisami prawa; jednej albo drugiej stronie odmówiono prawa
do obrony; spór nawet częściowo nie został rozstrzygnięty.
Skarga przeciwko wyrokowi dotkniętemu wadą nieważności usuwalnej raczej nie budzi wątpliwości. Norma kan. 1623 KPK określa,
że skargę tę można wnieść w ciągu trzech miesięcy od powiadomienia o ogłoszeniu wyroku, a po upływie tego terminu – co uzupełnia
art. 273 DC – wyrok będzie sanowany mocą samego prawa.
Wniesienie natomiast skargi o nieważność wyroku dotkniętego wadą nieważności nieusuwalnej jest już zagadnieniem bardziej
problematycznym i złożonym, zaś bliższa jego analiza ujawnia istotne wątpliwości interpretacyjne.
Zgodnie z normą kan. 1621 KPK i art. 271 DC oraz powszechnie
przyjętym stanowiskiem doktryny kanonistycznej4, w trybie wnie4
Zob. K. L ü d i c k e, Komentarz do kan. 1621, Münsterischer Kommentar zum
Codex Iuris Canonici, t. 5, Ludgerus Verlag 1991; R. S z t y c h m i l e r, Komentarz
do kan. 1621, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Tom V. Księga VII. Procesy, praca zbior. pod red. J. K r u k o w s k i e g o, Pallotinum 2007, s. 280-281: „Kodeks (...) w kan. 1621 mówi, że querela nullitatis może być zgłaszana na drodze skargi
albo na drodze zarzutu. Jedno pojęcie obejmuje zatem dwa różne środki prawne. Stąd
należy tu rozważyć dwie sytuacje, którym odpowiadają dwa różne terminy wnoszenia
skargi”; M. G r e s z a t a, Komentarz do art. 271, w: Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, praca zbior. pod red. T. R o z k r u t a, Sandomierz 2007,
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sienia skargi o nieważność wyroku dotkniętego wadą nieważności nieusuwalnej wyróżnia się dwie formy, stanowiące dwa różne
środki prawne: „skargę” czyli querela nullitatis contra sententiam
insanabilis nullitatis per modum actionis, oraz „zarzut” czyli querela
nullitatis contra sententiam insanabilis nullitatis per modum exceptionis. Wyodrębnienie owych dwóch form wydaje się być pozornie
zrozumiałe w literalnym brzmieniu przedmiotowej normy prawnej,
jednakże w zestawieniu z tłumaczeniem pozostałych norm Kodeksu Prawa Kanonicznego i Instrukcji procesowej Dignitas connubii
oraz w przełożeniu na praktykę orzeczniczą, klarowność ta zanika. Analizując przedmiotowy aspekt nie sposób bowiem nie postawić pytania o to, jaka jest różnica między skargą o nieważność
wyroku dotkniętego wadą nieważności nieusuwalnej dokonanej
per modum actionis i per modum exceptionis? Co decyduje o tym,
że skarga o nieważność jest wniesiona per modum actionis, a co decyduje o tym, że jest dokonana per modum exceptionis? Który sędzia
jest właściwy do przyjęcia skargi o nieważność per modum actionis,
a który per modum exceptionis? Jaka będzie procedura postępowania przy skardze o nieważność wniesionej per modum actionis,
a jaka gdy jest dokonana per modum exceptionis?
Niniejszy artykuł jest próbą znalezienia odpowiedzi na powyższe
pytania uznając, iż zagadnienie to ma istotny wymiar w procesualistyce kanonistycznej.
1. Dwie formy złożenia skargi o nieważność wyroku
dotkniętego wadą nieważności nieusuwalnej
Dokonując wykładni językowej terminów użytych w normie kan.
1621 KPK5 i konsekwentnie art. 271 DC6 zauważyć należy, iż polskie tłumaczenie przedmiotowego przepisu z łaciny zawiera swoistą tautologię, która normę tę czyni mało czytelną. O ile bowiem
pierwsza część zdania: „skarga o nieważność (...) może być zgłas. 366: „Skarga o nieważność może być zgłoszona dwoma sposobami: poprzez skargę
albo poprzez zarzut”.
5
Kan. 1621 KPK: “Querela nullitatis, de qua in can. 1620, proponi potest per modum exceptionis in perpetuum, per modum vero actionis coram iudice qui sententiam
tulit intra decem annos a die publicationis sententiae”.
6
Art. 271 DC: „Querela nullitatis, de qua in art. 270, proponi potest per modum
exceptionis in perpetuum, per modum vero actionis coram iudice qui sententiam tulit
intra decem annos a die publicationis sententiae (cf. can. 1621)”.
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szana w formie zarzutu” jest jeszcze zrozumiała, to już dalsza część
tego zdania: „skarga o nieważność (...) może być zgłaszana w formie (...) skargi” budzi pewne wątpliwości natury nie tylko językowej, ale przede wszystkim procesowej. Sformułowanie, iż „skarga”
może być wniesiona w „formie skargi” trudno uznać za komunikat
przejrzysty i logicznie poprawny. Jednakże nie w zastrzeżeniach natury językowej leży zasadnicza istota omawianego problemu. W zestawieniu z tłumaczeniem między innymi kan. 1624 KPK powyższa
tautologia bywa źródłem procesowych nieporozumień, bowiem nierzadko spotkać można przypadki mieszania przez strony (a nawet
przez ich pełnomocników i adwokatów) obu tych pojęć i posługiwania się terminami „skarga” i „zarzut” zamiennie, co wymownie
wskazuje na brak świadomości istniejących w tym względzie zasadniczych różnić7.
Tymczasem rozróżnienie dwojakiej formy skargi o nieważność
wyroku w zakresie nieważności nieusuwalnej nie znalazło się
w przepisach prawnych przypadkowo lecz było świadomym zamysłem ustawodawcy kościelnego, wprowadzonym dla podkreślenia
dwóch porządków prawnych, wyraźnie odmiennych od siebie.
2. Skarga o nieważność per modum actionis
Przedmiotowy środek prawny jest określany w doktrynie kanonistycznej jako skarga o orzeczenie nieważności wyroku dotkniętego wadą nieważności nieusuwalnej. Wniesienie skargi w tym trybie
inicjuje nowy proces, który kończy się orzeczeniem bądź to obalającym wyrok, którego dotyczy skarga, bądź oddalającym skargę.
Celem skargi o nieważność wyroku dotkniętego wadą nieważności
nieusuwalnej per modum actionis jest zatem usunięcie pozoru prawa wytworzonego przez wyrok nieważny. Skarga per modum actionis zachodzi jedynie w takiej sytuacji, gdy w odniesieniu do danego
wyroku nie zostało wszczęte postępowanie odwoławcze, to jest gdy
nie został wniesiony zwyczajny środek zaskarżenia wyroku w postaci apelacji (appellatio) lub nadzwyczajny środek zaskarżenia wyroku w postaci instytucji przywrócenia do stanu poprzedniego (re7
Zob. sprawa o nieważność małżeństwa nr II-932/07 (w: Archiwum MSAW w Olsztynie), w której strona domagała się od sędziego ad quem rozpatrzenia skargi o nieważność wyroku według norm przewidzianych dla skargi wniesionej per modum actionis
odwołując się do tytułu pisma wyrażającego żądanie. Twierdziła, że skoro pismo opatrzone jest tytułem „skarga”, to należy traktować je jak „skargę”, a nie jak „zarzut”.
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stitutio in integrum), a także – dodatkowo w sprawach dotyczących
stanu osób – prośba o nowe rozpatrzenie sprawy (nova causa propositio), a zatem gdy nie doszło do przeniesienia sprawy do sądu
wyższej instancji. Wniesienie skargi o nieważność wyroku dotkniętego wadą nieważności nieusuwalnej per modum actionis możliwy
jest w ciągu 10 lat od dnia ogłoszenia wyroku. Po upływie tego terminu samodzielne kwestionowanie ważności wyroku w tym trybie
nie jest już możliwe.
2.1. Właściwość sędziego
Skargę o nieważność wyroku per modum actionis można wnieść
tylko do sędziego a quo, czyli tego, który wydał wyrok. Wynika
to przede wszystkim z treści kan. 1621 KPK: „Querela nullitatis (...)
proponi potest (...) per modum vero actionis coram iudice qui sententiam tulit (...)”. Nie pozostawia w tym względzie żadnych wątpliwości również treść art. 274 § 1 DC, który wprost stwierdza: „De
querela nullitatis per modum actionis proposita, videt ipse iudex
qui sententiam tulit (...)”. Skarga w tym trybie kierowana jest do sędziego, który wydał kwestionowany wyrok, a w przypadku gdy wyrok wydany został przez skład kolegialny, taki też skład właściwy
jest do rozpoznania skargi. Nie oznacza to jednak, że strona – gdyby się obawiała, że sędzia który wydał wyrok jest do niej uprzedzony – nie mogłaby żądać, aby w jego miejsce w ramach tego samego
stopnia trybunału została wyznaczona inna osoba sędziego. Swoje
żądanie musi jednak uzasadnić8.
Skarga per modum actionis może zarzucać nieważność nie tylko
jednego wyroku ale i dwóch lub więcej orzeczeń wydanych w kolejnych stopniach sądowych. W takim przypadku, sędzią właściwym
do rozpoznania skargi jest ten, który wydał ostatnią decyzję9.
2.2. Procedura
Skarga o nieważność wyroku per modum actionis inicjuje – jak
wskazano wyżej – nowy proces. Jest to proces szczególnego rodzaju, gdyż dotyczy stwierdzenia stanu prawnego. Strukturalnie
podobny jest do procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa,
bo jak orzeczenie nieważności małżeństwa, tak i orzeczenie nie8
9

Zob. kan. 1624 KPK; art. 274 § 1 DC.
Zob. art. 274 § 2 DC.
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ważności wyroku, może mieć negatywne albo pozytywne skutki dla
jednej albo obydwu stron procesowych. Skargę o nieważność per
modum actionis należy rozpatrywać według przepisów odnoszących
się do ustnego procesu spornego. Takiego sposobu postępowania
domaga się norma art. 277 § 1 DC: „Causae de querela nullitatis per modum actionis propositae secundum normas de processu
contentioso orali tractari possunt (...)”10, która stanowi uzupełnienie normy kan. 1627 KPK: „Causae de querela nullitatis secundum
normas de processu contentioso orali tractari possunt”.
Zastosowanie ustnego procesu przy rozpatrzeniu skargi o nieważność wyroku ma na celu szybkie rozstrzygnięcie sprawy. Strona może jednak zażądać przeprowadzenia zwyczajnego procesu
spornego11.
Podczas postępowania według przepisów przewidzianych dla
ustnego procesu spornego należy mieć na uwadze normę art. 277
§ 2 DC, która stanowi, iż tylko trybunał kolegialny może orzekać o nieważnej decyzji wydanej przez inny trybunał kolegialny.
W związku z tym chociaż norma kan. 1657 KPK przewiduje prowadzenie ustnego procesu przed sędzią orzekającym jednoosobowo,
to jednak w sprawach o nieważność wyroku, który wydało kolegium
(np. w sprawach o nieważność małżeństwa), sprawę nieważności
wyroku winien rozstrzygać również trybunał kolegialny.
Jeśli zostanie stwierdzona nieważność nieusuwalna wyroku, sprawa powinna być przeprowadzona przez właściwy trybunał jeszcze
raz. Czynności i akta procesowe muszą być powtórzone, natomiast
akta sprawy poprawnie sporządzone mogą być wykorzystane w nowej sprawie12.
3. Skarga o nieważność per modum exceptionis
Istotą przedmiotowego środka prawnego nie jest wszczęcie nowego procesu o stwierdzenie nieważności określonego wyroku – jak
w przypadku skargi per modum actionis – lecz zarzut ten jest przede wszystkim środkiem procesowej obrony zmierzającym do za10
Należy zwrócić uwagę, że tłumaczenie art. 277 § 1 w Komentarzu do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii” (Sandomierz 2007, s. 372) jest niepoprawne. Jest: „Sprawy
o nieważność przedstawione w formie zarzutu (...)”, a powinno być: „Sprawy o nieważność przedstawione w formie skargi (...)”.
11
Zob. kan. 1656 § 1 KPK.
12
Zob. kan. 1522 KPK.
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kwestionowania mocy wiążącej wydanego wyroku, która ostatecznie spowodować może jego obalenie. W doktrynie kanonistycznej
spotkać można jednakże pogląd, iż „przez wysunięcie zarzutu nieważności, nieważny wyrok nie jest obalony, lecz pozbawiony mocy
prawnej w stosunku do osoby, która wniosła zarzut”13. Tezę powyższą uznać należy co najmniej za polemiczną. Po pierwsze dlatego,
iż kontrola ważności wydanego orzeczenia nie zawsze musi wynikać
z inicjatywny strony, lecz analizę w tej mierze może przeprowadzić
sędzia z urzędu, gdy rozważając zasadność apelacji nabierze wątpliwości co do tego, czy wyrok w ogóle jest ważny. Jasno reguluje
to art. 275 DC, który jednoznacznie stwierdza: „De querela nullitatis per modum exceptionis vel ex officio ad normam art.77 § 1
proposita videt iudex coram quo pendet causa”. Kwestia nieważności orzeczenia jest aspektem dalej idącym w skutkach niż ocena
słuszności samej decyzji zawartej w wyroku, w dodatku zasadność
apelacji można oceniać tylko w odniesieniu do wyroku ważnego,
toteż płaszczyzna ta nie może być poza uwagą sędziego. Gdyby zatem podzielić pogląd, iż wyrok nieważny, którego nieważność została stwierdzona per modum exceptionis nie jest obalany a jedynie
traci moc prawną wobec tego, kto ten zarzut wniósł, to należałoby
stwierdzić, iż w przypadku gdy nieważność tę stwierdzono w wyniku
działań podjętych z urzędu, wyrok nie traci mocy prawnej wobec
żadnej ze stron a zatem, że wobec każdej z nich nadal jest w pełni skuteczny. Analogiczny paradoks zachodziłby w sytuacji gdyby
wspomniany zarzut podniesiony został przez rzecznika sprawiedliwości lub obrońcę węzła małżeńskiego (kan. 1626 KPK). Trudno
byłoby zatem uznać – zachowując powagę – iż wyrok ów (dotyczący np. stwierdzenia nieważności małżeństwa) stracił swoją moc
prawną jedynie wobec wspomnianego rzecznika sprawiedliwości
lub obrońcy węzła małżeńskiego, zaś wobec samych małżonków
już nie. Po wtóre, jeśli w przypadku zarzutu per modum exceptionis
dostrzeżona w postępowaniu apelacyjnym nieważność wyroku sądu
niższej instancji nie mogłaby na tym etapie skutkować jego obaleniem (stwierdzeniem nieważności), to rodzi się pytanie, czym miałaby skutkować i jaki procesowy wymiar miałaby wówczas przybrać?
13
Identycznie brzmiące zdanie zapisane jest u dwóch różnych autorów: M. G r e s z a t a, Komentarz do art. 271, w: Komentarz do Instrukcji..., s. 366-367; R. S z t y c h m i l e r, Komentarz do kan. 1621, w: Komentarz do Kodeksu..., s. 281.
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Trudno znaleźć jakiekolwiek racjonalne uzasadnienie dla ewentualnego przekazywania sprawy z etapu postępowania apelacyjnego
do etapu postępowania przed sądem niższej instancji tylko po to,
by nieważność wyroku stwierdził ten sędzia (trybunał) który go wydał. Zabieg ten pozostawałby w sprzeczności nie tylko z zasadami
ekonomii procesowej, ale przede wszystkim z podstawową zasadą
mówiącą o pozbawieniu jurysdykcji sędziego w danej sprawie tak
długo, jak sprawa ta zawieszona jest w instancji apelacyjnej.
Zgodnie z kan. 1621 KPK i konsekwentnie z art. 271 DC wniesienie skargi o nieważność wyroku dotkniętego wadą nieważności
nieusuwalnej w formie per modum exceptionis jest możliwe zawsze.
Racja wieczystości zarzutu o nieważność wyroku odpowiada normie kan. 1492 § 2 KPK14.
3.1. Właściwość sędziego
Skargę o nieważność wyroku per modum exceptionis rozpatruje
sędzia ad quem, czyli ten, przed którym toczy się sprawa w postępowaniu apelacyjnym, a nie sędzia a quo. Wynika to zarówno z literalnego brzmienia art. 275 DC, który wprost stanowi, iż: „De querela
nullitatis per modum exceptionis (...) videt iudex coram quo pendet
causa”, jak i z logiki postępowania procesowego. Cytowany przepis
jednoznacznie wskazuje, iż dotyczy on sytuacji wniesienia skargi
gdy „sprawa toczy się” (lite pendente), a zatem nie ulega żadnej
wątpliwości, iż jej adresatem nie może być w takim przypadku sędzia a quo. Na etapie postępowania przed sędzią a quo nie występuje omawiany przedmiot żądania: proces wszak trwa i wyrok jeszcze nie zapadł. Wniosku powyższego w niczym nie zmienia treść
kan. 1624 KPK, który w przypadku skargi o nieważność wyroku
mówi o właściwości „tego samego sędziego”, który wydał wyrok:
„De querela nullitatis videt ipse iudex qui sententiam tulit (…)”.
Analizując przedmiotową normę nie sposób bowiem nie dostrzec,
iż cytowany przepis odwołuje się ogólnie do skargi o nieważność
wyroku bez dookreślenia, której z dwóch wymienionych wcześniej
form dotyczy, a zatem trudno w tej właśnie podstawie upatrywać
normy kompetencyjnej sędziego w przypadku skargi per modum
exceptionis. Jak wskazano wyżej, regulacja Instrukcji procesowej
14
Szerzej na ten temat: J. K r u k o w s k i, Komentarz do kan. 1492, w: Komentarz
do Kodeksu..., s. 115.
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Dignitas connubi kwestię tę rozstrzyga w sposób jednoznaczny
i szczegółowy.
W sprawach, w których występuje trybunał kolegialny – a do takich należą między innymi sprawy o nieważność małżeństwa – należy mieć na uwadze normę art. 277 § 2 DC, która stanowi, iż tylko trybunał kolegialny może orzekać o nieważnej decyzji wydanej
przez inny trybunał kolegialny.
3.2. Procedura
Skarga o nieważność wyroku per modum exceptionis może zostać
złączona z apelacją15, może być zgłoszona w trakcie rozpatrywania sprawy w postępowaniu apelacyjnym, może zostać dołączona
do prośby o przywrócenie do stanu poprzedniego (restitutio in integrum)16 i może także – w sprawie dotyczącej stanu osób – zostać dołączona do prośby o jej nowe rozpatrzenie (nova causae propositio)17.
Oznacza to zatem, iż z exceptio nullitatis sententiae mamy do czynienia zawsze gdy dochodzi do dewolutywności, to jest do przeniesienia
procesu do sądu wyższej instancji. Querela nullitatis w tych przypadkach rozpatrywana jest nie jako samodzielny proces, ale jako sprawa incydentalna podczas toczącego się postępowania apelacyjnego
i według norm przewidzianych dla spraw incydentalnych. Stanowi
o tym wprost norma art. 277 DC: „(...) causae vero de querela nullitatis per modum exceptionis (...) tractantur secundum art. 217-225,
227 de causis incidentibus (cf. can. 1627)”.
Zgodnie z przepisami przewidzianymi dla spraw incydentalnych
skargę o nieważność per modum exceptionis przedstawia się sędziemu ad quem w formie pisemnej lub ustnej18. Skarga powinna zawierać argumenty prawne i faktyczne na poparcie zgłoszonego roszczenia. Argumenty powinny być na tyle poważne, aby zadośćuczynić
wymaganiom normy art. 218 DC, która stanowi, iż w sprawach
o stwierdzenie nieważności małżeństwa sprawy wpadkowe nie powinny być przedstawiane ani dopuszczane zbyt łatwo (leviter)19.
Zob. kan. 1625 KPK.
Zob. kan. 1645 § 1 KPK.
17
Zob. kan. 1644 § 1 KPK; art. 274 § 3 DC; art. 290 DC.
18
Zob. kan. 1588 KPK; art. 219 DC.
19
Zob. I o a n n e s P a u l u s II, Alloc. ad Auditores Rotae Romanae, 22 I 1996,
AAS 88(1996) 773-777.
15
16
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Sędzia ad quem który przyjął skargę, powinien rozpatrzyć
ją ze szczególną troską i jak najszybciej (expeditissime). W tym celu
powinien wezwać strony i obrońcę węzła małżeńskiego do wypowiedzenia się w sprawie, a następnie zadecydować, czy przedstawioną skargę o nieważność wyroku przyjąć do rozpatrzenia, czy też
powinna być ona od razu odrzucona20.
3.3. Uznanie zasadności skargi
Jeśli sędzia uzna, że skargę o nieważność należy rozpatrzyć, winien zadecydować, czy sprawę należy rozstrzygnąć wyrokiem pośrednim (sententia interlocutoria) zachowując pełny tryb sądowy,
czy też wystarczy rozstrzygnąć ją dekretem21. W pierwszym przypadku, gdy sędzia uzna, iż skargę o nieważność należy rozpatrzyć
wyrokiem pośrednim, należy zastosować przepisy odnoszące się
do ustnego procesu spornego22. Zaś w drugim przypadku, gdy sędzia przyjmie, iż sprawa powinna być zakończona dekretem, należy
stronom oraz obrońcy węzła małżeńskiego wyznaczyć termin do zaprezentowania swoich uwag23.
Jeśli zostanie stwierdzona nieważność wyroku, sędzia ad quem
odsyła sprawę z powrotem do ponownego rozstrzygnięcia istoty
sprawy sędziemu a quo, który wydał wyrok24.
3.4. Odrzucenie skargi
Jeśli jednak sędzia ad quem stwierdzi, że skarga o nieważność
wyroku pozbawiona jest jakiejkolwiek podstawy, może wydać dekret od razu odrzucający prośbę o dopuszczenie tej sprawy wpadkowej25. W sprawach, dla których został ustanowiony trybunał kolegialny, przeciw decyzji oddalającej skargę o nieważność wyroku
strona zainteresowana jej wniesieniem, a także obrońca węzła małZob. kan. 1589 § 1 KPK; art. 220 DC.
Zob. kan. 1589 § 1 KPK; art. 222 § 1 DC.
22
Zob. art. 224 § DC.
23
Zob. kan. 1590 § 2 KPK; art. 225 DC.
24
Zob. art. 278 DC. – Należy zwrócić uwagę, że tłumaczenie art. 278 w Komentarzu
do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii” (Sandomierz 2007, s. 373) jest niepoprawne. Jest: „Jeśli zostanie orzeczona nieważność wyroku przez trybunał kolegialny (...)”,
a powinno być: „Jeśli zostanie orzeczona nieważność wyroku przez trybunał apelacyjny
(...)”.
25
Zob. art. 46 § 2 n. 16 DC.
20
21
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żeńskiego mogą wnieść umotywowany rekurs do kolegium. Odwołanie to musi być wniesione w ciągu dziesięciu dni od urzędowego
powiadomienia o dekrecie oddalającym sprawę wpadkową, w przeciwnym razie zakłada się, że strony przyjęły dekret26. Jeśli sędzia
ponens nie poprawi wydanego przez siebie dekretu, winien przedstawić rekurs do kolegium, które po wysłuchaniu obrońcy węzła
małżeńskiego oraz stron powinno rozstrzygnąć, czy skargę o nieważność wyroku należy jednak przyjąć, czy też podtrzymać decyzję
o jej odrzuceniu27. Decyzja kolegium odnośnie przyjęcia lub odrzucenia skargi o nieważność wyroku ma charakter ostateczny, od której nie przysługuje już odwołanie, czyli z wyłączeniem jakiejkolwiek
apelacji i bez możliwości kolejnego rekursu28.
Zakończenie
Uwagi wskazane powyżej jednoznacznie zdają się prowadzić
do wniosku, iż pomiędzy actio nullitatis sententiae a exceptio nullitatis sententiae zachodzą istotne różnice dotyczące zarówno terminu
i trybu wniesienia skargi, właściwości sędziego jak i procedury stosowanej w trakcie ich rozpoznawania.
Pomiędzy tymi środkami nie ma natomiast zasadniczej różnicy
co do charakteru rozstrzygnięć jakie w wyniku rozpoznania tych
środków mogą zapaść. Zarówno w przypadku querela nullitatis contra sententiam insanabilis nullitatis per modum actionis jak i querela
nullitatis contra sententiam insanabilis nullitatis per modum exceptionis może zostać wydane orzeczenie stwierdzające nieważność kwestionowanego wyroku i w obu przypadkach implikować to będzie
analogiczne skutki prawne. Nieważność wyroku stwierdzona tak
przez sędziego a quo jak i sędziego a quem ma charakter kasatoryjny, powoduje obalenie zaskarżonego orzeczenia i w konsekwencji
rodzi konieczność ponownego rozstrzygnięcia o istocie sprawy.
Odmienność obu form skargi o nieważność sprowadza się zatem
do różnic proceduralnych, przy czym wyraźnie zaznaczyć należy, iż
zastosowanie danego z trybów nie opiera się na zasadzie uznaniowości czy dowolności. O tym, czy w przypadku konkretnej sprawy
mamy do czynienia ze skargą o nieważność wyroku dotkniętego
Zob. art. 221 DC.
Zob. art. 222 § 1 DC.
28
Zob. art. 222 § 2 DC; kan. 1629 n. 5 KPK.
26
27
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nieważnością nieusuwalną per modum actionis czy per modum exceptionis, nie decyduje to, jak daną skargę zatytułuje strona ani
nawet zgłaszane przez nią preferencje. Jedynym kryterium miarodajnym w tym zakresie jest etap postępowania, w którym querela
nullitatis została wniesiona. Jeśli strona zakwestionowała ważność
wyroku nie kwestionując w żaden sposób słuszności rozstrzygnięcia, a zatem nie podjęła żadnych działań zmierzających do dewolutywności sprawy, wniesiona przez nią skarga będzie actio nullitatis
sententiae. W każdym innym przypadku, to jest wówczas, gdy skarga o nieważność wyroku została złączona z apelacją, bądź też ową
nieważność wyroku dostrzeżono dopiero w trakcie postępowania
toczącego się przed sądem wyższej instancji, jak również gdy skarga
o nieważność wyroku została dołączona do prośby o przywrócenie
do stanu poprzedniego (restitutio in integrum), a w sprawach dotyczących stanu osób została dołączona do prośby o jej nowe rozpatrzenie (nova causa propositio), to w tych wszystkich przypadkach
mamy do czynienia z exceptio nullitatis sententiae.
Querela nullitatis contra sententiam per modum
actionis vel per modum exceptionis?
Can. 1621 CIC, necnon art. 271 Instructionis Dignitas Connubii duas formas
querelae contra sententiam insanabilem distinguit: per modum actionis ac per
modum exceptionis. Quae distinctio quaestiones procedurales parit.
Analysis normarum in praesenti disquisitione contenta ad sequentes
conclusiones perducit.
Actio contra nullitatem sententiae et exceptio contra nullitatem sententiae
essentialiter differunt circa terminum et modum querelae proponendae, iudicis
competentiam et modum procedendi in ipsis cognoscendis.
Deest tamen differentia circa indolem decisionum, quae cognitis mediis dici
possunt. Tam querela nullitatis contra sententiam insanabilis nullitatis per modum
actionis, quam querela nullitatis contra sententiam insanabilis nullitatis per
modum exceptionis, decretum de sententiae invaliditate necessitatemque iterandi
processum causare potest.
Unicum distinctionis criterium inter utramque querelae formam momentum
est procedendi quo querela nullitatis contra sententiam proposita est.
Querela nullitatis sententiae per modum actionis accidit antequam causa
devoluta sit, scilicet parte validitatem sententiae, non autem aequitatem
accusante. Tunc querela nullitatis secundum normas de processu contentioso orali
tractabitur.
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Querela nullitatis sententiae per modum exceptionis locum obtinet, quando
proponitur:
1) una cum appellatione,
2) una cum petitione restitutionis in integrum,
3) una cum nova causae propositione, et quando:
4) nullitas sententiae in processu coram iudice ad quem constata est, quo casu
secundum normam de causis incidentalibus tractatur.
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HELENA PIETRZAK
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

UZNANIE OJCOSTWA NOWYM SPOSOBEM
USTALENIA POCHODZENIA DZIECKA
Treść: Wstęp. – 1. Charakter prawny aktu uznania ojcostwa. – 2. Zdolność
do złożenia oświadczenia o uznaniu ojcostwa. – 3. Dopuszczalne formy
uznania oraz podmioty uprawnione do przyjęcia aktu uznania. – 4. Zgoda
na uznanie. – 5. Skuteczność uznania nasciturusa. – 6. Skutki dokonanego
aktu uznania. – 7. Zakaz uznania. – 8. Bezskuteczność uznania
ojcostwa. – Zakończenie.

Wstęp
Normy prawa polskiego i międzynarodowego stoją na straży
przestrzegania obowiązującej w systemie prawa rodzinnego – zasady dobra dziecka. W tym względzie ukierunkowane są na równouprawnienie dzieci pozamałżeńskich z pochodzącymi z małżeństwa1. Ta równość ma być przestrzegana w szczególności w zakresie
realizacji prawa podmiotowego dziecka do poznania swego pochodzenia, a więc tożsamości, poznania prawdziwych danych rodziców
biologicznych – ujawnionych w aktach stanu cywilnego2.
Nie zawsze jednak to dążenie do precyzyjnego, bo rzeczywistego
ustalenia swego pochodzenia genetycznego było możliwe. Czasem
w obliczu niejasnych norm prawnych, albo niewłaściwego postrzegania przez obywateli, odbiegało znacząco od prawdy.
1
Zgodnie z art. 3 Europejskiej Konwencji o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego, sporządzonej 15 października 1975 r. w Strasburgu „pochodzenie dziecka pozamałżeńskiego od ojca może być stwierdzone lub ustalone na podstawie dobrowolnego
uznania lub orzeczenia sądu”. Dz.U. z 1999 r., nr 79, poz. 889.
2
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz.U. z 2004 r.,
nr 161, poz. 1688 z późn. zm. /dalej jako: a.s.c./.
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Stąd też, z istotną aprobatą należy przyjąć ostatnią nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego3, która z dniem 13 czerwca
2009 r. zreformowała gruntownie problematykę pochodzenia dziecka, aspekt władzy rodzicielskiej oraz znacząco wpłynęła na zmianę
stosunków finansowych i sytuację materialną w rodzinie.
Jedną z najistotniejszych zmian jest wprowadzenie instytucji „uznania ojcostwa” – zamiast jak dotychczas – uznania dziecka4. Można
sądzić, iż ustawodawca w ten sposób pragnie wyeliminować dotychczasowe przypadki uznania dziecka w złej wierze, które dość często
blokowały sądowe ustalenie ojcostwa – zgodnie z prawdą genetyczną.
Analizowana instytucja „uznania ojcostwa” dotyczy sytuacji,
w której nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego
matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone. Ustalenie ojcostwa może zatem nastąpić przez: uznanie5 ojcostwa, albo na mocy
orzeczenia sądu.
Istotą zmian w tym względzie jest możliwość skutecznego wyrażenia aktu uznania przez ojca biologicznego, mającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych (wymóg lat 16) bez zgody
jego przedstawiciela ustawowego (wyłącznie przed sądem opiekuńczym; gdy nie istnieją wobec niego podstawy do całkowitego
ubezwłasnowolnienia).
Zmiany te spowodują niewątpliwie przyspieszenie całej procedury uznania, ponieważ dotychczas przedstawiciele ustawowi nieletniego mogli skutecznie blokować dopełnienie tych formalności,
z uwagi na konsekwencje finansowe (np. alimentacyjne). Terminy
dla matki na potwierdzenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa zostały zachowane w dotychczasowym kształcie.
3
Zgodnie z ustawą z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 220, poz. 1431.
4
Zob. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U.
z 2008 r., nr 115, poz. 728 z późn. zm. „Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa
o uznaniu dziecka należy przez to rozumieć uznanie ojcostwa, a gdy mowa jest o unieważnieniu uznania, należy przez to rozumieć ustalenie bezskuteczności uznania”.
5
Funkcjonujące w języku potocznym słowo „uznanie” oznacza – decyzję, zgodę,
wolę. Stąd też, należy przyjąć, że jeżeli osoba uznaje, tzn. że dochodzi do wniosku,
że coś jest słuszne, obowiązujące. Tym samym, poprzez „uznanie” – stwierdza jakiś
fakt, przyznaje, bądź potwierdza coś. Zatem „uznanie ojcostwa” – to oświadczenie
mężczyzny złożone w formie przewidzianej prawem i przed odpowiednik organem.
Zob. Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 1980, s. 840; M. S z y m c z a k (red.),
Słownik języka polskiego, t. III, Warszawa 1981, s. 642.
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1. Charakter prawny aktu uznania ojcostwa
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym – akt uznania ojcostwa – ma charakter czynności prawno-rodzinnej, jest aktem ściśle
osobistym, opartym na rzeczywistym stosunku biologicznym6.
Ściśle osobista konstrukcja uznania ojcostwa, wynika z aspektu
podmiotowego, gdyż jedynie sam uznający może złożyć oświadczenie o podwójnej naturze (mieszanej). Jego oświadczenie nosi znamiona – aktu woli, z uwagi na zamiar (intentio) wywołania skutków
prawnych oraz – aktu wiedzy, którego podłożem jest jednoznaczne
przyznanie faktu pochodzenia dziecka od mężczyzny, który uznaje
swoje ojcostwo. Poprzez oświadczenie wiedzy, stwierdza on tym samym, fakt istnienia określonego stosunku prawno-rodzinnego pomiędzy uznającym a uznanym7.
Problematykę tak postrzeganego charakteru aktu uznania, ustawodawca wiąże z aspektem zgodności uznania z „prawdą biologiczną”, a więc złożeniem oświadczenia wyłącznie przez ojca naturalnego8. Jest to, co podkreślono wyżej, odwołanie się do aktu wiedzy
„mężczyzny, od którego dziecko pochodzi”.
Ustawodawca nadal jednak nie przewidział kontroli zgodności
składanego oświadczenia z rzeczywistym stosunkiem biologicznym,
łączącym uznającego z uznanym. Wynika to niewątpliwie z samej
koncepcji uznania, jego rangi w katalogu ustalenia pochodzenia
dziecka pozamałżeńskiego, która wyklucza konieczność udowadniania ojcostwa.

6
E. S k r z y d ł o - T e f a l s k a, Uznanie dziecka dokonywane na styku różnych
systemów prawnych, w: Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego, Oddział w Lublinie. Obrót prawny z zagranicą w sprawach stanu cywilnego. Konkordat, materiały
z seminarium w Lublinie w dniach 26-28 marca 1996 r., Lublin 1997.
7
Warto podkreślić, że chociaż podwójny charakter oświadczenia uznającego został potwierdzony w orzecznictwie SN i doktrynie, to nadal można przywołać poglądy
odmienne, przeciwne tak pojętej naturze aktu uznającego ojcostwo mężczyzny. Zob.
S. G r z y b o w s k i, Charakterystyka prawna aktu uznania dziecka oraz konsekwencje przeprowadzonej oceny, „Nowe Prawo” 1957, nr 4, s. 3-12; J. S t r z e b i ń c z y k,
Prawo rodzinne, Zakamycze 2002, s. 242; T. S o k o ł o w s k i, Prawo rodzinne. Zarys
wykładu, Poznań 2006, s. 117; S. G r z y b o w s k i, Prawo rodzinne. Zarys wykładu,
Warszawa 1980, s. 159-161.
8
Zob. art. 73 § 1 k.r.o. „Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego
dziecko pochodzi, (…)” oraz art. 74 § 1. „(…) lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi, (…)”.
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Jest to niewątpliwie potwierdzenie związku aktu uznania ze stanem cywilnym człowieka, który wymaga przy jego ustaleniu – zgodności z prawdą obiektywną. Pewnym potwierdzeniem tej zasady
jest orzeczenie Sądu Najwyższego z 1979 r., w którym wobec uznania określono wymóg zgodności ze stanem rzeczywistym9. Wymóg
ten do dziś podkreślany jest również w doktrynie, która dodatkowo stwierdza, że „dobro dziecka oraz przyjęte zasady moralne, nakazują uznawanie tylko własnych dzieci”. Stąd też, należy przyjąć,
że w przypadku uznania ojcostwa wobec nie własnego dziecka, dość
że nie ustala się faktycznego, rzeczywistego pokrewieństwa, to ponadto dubluje się przysposobienie i jego skutki10.
Warto także podkreślić, że niewątpliwym uprawdopodobnieniem
faktu ojcostwa jest zgodność oświadczenia matki dziecka z oświadczeniem mężczyzny, od którego dziecko pochodzi. Ponadto, ustawodawca w nowelizowanych normach k.r.o.11 zwiększył „prawdopodobieństwo genetyczne” uznającego poprzez uprawnienia
kierownika USC, który jest w obecnym stanie prawnych zobowiązany do udzielenia informacji o istocie i skutkach uznania (art. 73 § 2
k.r.o.)12. Ma prawo przyjąć tylko takie oświadczenia, które są przez
prawo dopuszczalne. Prawodawca wprost określił możliwość odmowy przyjęcia oświadczenia uznającego (art. 73 § 3 k.r.o.)13.
Konkludując charakter prawny aktu uznania, warto podkreślić,
że zgodnie z przyjętą w prawie cywilnym klasyfikacją czynności
prawnym, uznanie można zaliczyć do czynności o charakterze złożonym. Stąd też, akt uznania posiada znamiona czynności jedno9
Nałożono również na kierownika USC obowiązek nie przyjęcia oświadczenia
w przypadku, gdy z okoliczności towarzyszących uznaniu wprost wynika, że mężczyzna nie może być ojcem uznawanego dziecka, gdyż sprzeciwiają się temu także zasady
współżycia społecznego”. Orzeczenie SN z dnia 13 stycznia 1979 r., OSCP 1981, nr 1,
poz. 1.
10
E. H o l e w i ń s k a - Ł a p i ń s k a, Uznanie dziecka według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Warszawa 1979, s. 60-61.
11
Analizowanej ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U.
nr 9, poz. 59, z późn. zm. /dalej jako: k.r.o./.
12
Zob. art. 73 § 2. „Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym złożyć oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa przepisy regulujące obowiązki i prawa wynikające z uznania, przepisy o nazwisku dziecka oraz różnicę pomiędzy
uznaniem ojcostwa a przysposobieniem dziecka”.
13
Zob. art. 73 § 3. „Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy
powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka”.
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stronnej, gdyż dochodzi do skutku poprzez złożenie oświadczenia
woli jednej strony, mężczyzny od którego dziecko pochodzi14.
Zgoda na uznanie (np. matki) nie współtworzy samego aktu
uznania, gdyż nie jest składana uznającemu, ale jest przez prawo
wymagana – właśnie dla skuteczności uznania. Nosi zatem pewne
znamiona aktu prawnego złożonego, który jest jednostronną czynnością prawną, ale do momentu wyrażenia zgody – nosi znamiona
czynności niezupełnej (negotium claudicans)15.
Ponadto, z właściwości uznania ojcostwa wynika, że niedopuszczalne jest zastrzeżenie warunku lub terminu, ponieważ stanu cywilnego podmiotu nie można ustalać w sposób niepewny16. Jako
element stabilizacji ustalonego stanu cywilnego ma charakter deklaratywny17, co w opinii doktryny powoduje, iż nie ma podstaw
do „stwarzania teorii deklaratywności kwalifikowanej”18.
2. Zdolność do złożenia oświadczenia o uznaniu ojcostwa
Dla skuteczności czynności prawnej ustawodawca wymaga szeregu uprawnień o charakterze podmiotowym. Uprawnienia te
odnoszą się do zdolności do czynności prawnych osoby, z uwagi
na omawiany powyżej ściśle osobisty charakter aktu uznania, a więc
wykluczenie możności jego dokonania przez osobę trzecią.
Ustawodawca przed ostatnią nowelizacją wymagał zgody,
a więc potwierdzenia przedstawiciela ustawowego mężczyzny, który
nie miał pełnej zdolności do czynności prawnych. Warto zaznaczyć,
że taka sytuacja stwarzała nagminnie skuteczne blokowanie dopełnienia formalności prawnych przez przedstawicieli ustawowych
mężczyzny, z uwagi na automatyczny obowiązek alimentacyjny,
który finalnie realizowany był przez tychże samych przedstawicie14
A. W o l t e r, Uznanie dziecka pozamałżeńskiego, „Państwo i Prawo” 1948, nr 11,
s. 72-74.
15
Orzeczenie SN z dnia 27 listopada 1963 r., OSN 1964, poz. 228; H. C i e p ł a,
B. C z e c h, T. D o m i ń c z y k, S. K a l u s, K. P i a s e c k i, M. S y c h o w i c z
(red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2006, s. 540; J. I g n a t o w i c z, M. N a z a r, Prawo rodzinne, Warszawa 2005, s. 245.
16
Art. 89 i 116 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz.
93 z późn. zm.
17
Odmiennie ten charakter postrzega E. H o l e w i ń s k a - Ł a p i ń s k a, Uznanie dziecka…, s. 49.
18
K. P i a s e c k i, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pod. red. H. C i e p ł e j, B. C z e c h a, K. P i a s e c k i e g o i innych, Warszawa 2009, s. 681.

Prawo Kanoniczne_52_3-4.indd 373

28-10-2009 09:05:50

374

H. PIETRZAK

[6]

li ustawowych (rodziców) nieletniego mężczyzny, który nie posiadał własnych środków na utrzymanie samego siebie, a tym bardziej
dziecka.
Ustawodawca w odniesieniu do tak stosowanej praktyki, dokonał
radykalnej zmiany w aspekcie zdolności do uznania ojcostwa. Stąd
też, zgodnie z aktualnym stanem prawnym, przewidział dla każdego z rodziców dziecka – zdolność procesową (art. 453¹ k.p.c.19) także wtedy, gdy są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych20,
jeśli ukończyli lat 16. Przyjęty przez prawodawcę wiek odwołuje
się do zdolności procesowej małoletniego w sprawach wynikających
z czynności, których może dokonywać samodzielnie21, a więc tym
samym do aspektu minimalnego zrozumienia skutków prawnych
dokonywanych czynności i zasobu doświadczenia życiowego. Ponadto, jest kompatybilny z art. 190 i n. kodeksu pracy22, zgodnie
z którym młodociani, którzy ukończyli lat 16, mogą zawierać umowy o pracę.
Stąd też, konsekwencją nowelizacji k.r.o. w kwestii zdolności
do złożenia „oświadczenia koniecznego do uznania”, jest możność złożenia oświadczenia przez osobę, która ukończyła 16 lat
(a więc bez konieczności wyrażenia zgody przez przedstawiciela
ustawowego) i wobec której nie ma podstaw do jej całkowitego
ubezwłasnowolnienia, ale – co warto zaznaczyć – może to uczynić
wyłącznie przed sądem opiekuńczym23. Ponieważ uznanie ojcostwa
weryfikowane jest przez stanowisko matki dziecka w postaci zgody,
stąd też wymogi przyjęte w normie art. 77 k.r.o. wobec „oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa”, dotyczą podmiotowo – tak
19
Zob. art. 4531 k.p.c. „W sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa matka i ojciec dziecka mają
zdolność procesową także wtedy, gdy są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych, jeżeli ukończyli lat szesnaście”. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.
20
Zob. art. 13, 20 i 21 k.c.
21
Zob. art. 65 § 2 k.p.c.
22
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94
z późn zm.
23
Art. 77. § 1 k.r.o. „Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć
osoba, która ukończyła szesnaście lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia. § 2. Osoba, o której mowa w § 1, jeżeli nie ma pełnej zdolności
do czynności prawnych, może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko
przed sądem opiekuńczym”.
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uznającego ojca, jak i matki dziecka, która to ojcostwo mężczyzny
potwierdza. Natomiast osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a więc osoba pełnoletnia24 ma pełną możliwość
formalno-prawną w zakresie przedmiotowego aktu uznania.
3. Dopuszczalne formy uznania oraz podmioty
uprawnione do przyjęcia aktu uznania
Ustawodawca polski oprócz wymogów ściśle podmiotowych, zawarł również i takie, które z uwagi na doniosłe skutki prawne aktu
uznania, mieszczą się aspekcie formy i dotyczą zamkniętego katalogu podmiotów uprawnionych do odebrania samego oświadczenia uznania ojcostwa, bądź to „oświadczeń koniecznych” do tego
uznania.
W aktualnym stanie prawnym istnieją dwie formy uznania: forma
zwykła i nadzwyczajna (szczególna). W pierwszej formie zwykłej,
uznanie ojcostwa może być dokonane w kraju: przed kierownikiem
USC lub sądem opiekuńczym, a za granicą: przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli
uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice, albo jedno z nich
są obywatelami polskimi25.
Z kolei druga forma nadzwyczajna (szczególna), aktualna w razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu osób, których
uznanie dotyczy bezpośrednio lub osobiście, została wobec dotychczasowego stanu prawnego, znacząco poszerzona przez prawodawcę – o krąg organów uprawionych do przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, a w odniesieniu do kręgu osób, które
znalazły się w stanie zagrożenia życia – o matkę dziecka26. Stąd
też, oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może zostać zaprotokołowane – oprócz notariusza, także przez wójta (burmistrza,
prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa, sekretarza
powiatu albo gminy. Poszerzenie kręgu organów uprawnionych
do przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa (tylko
w sytuacji nadzwyczajnej) jest potwierdzeniem tego samego katalogu „osób urzędowych”, którzy jako świadkowie kwalifikowani mogą

Zob. art. 11 k.c.
Zob. art. 73 § 1-3 k.r.o.
26
Zob. art. 74 § 1 k.r.o.
24
25
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przyjąć treść testamentu allograficznego27. Doktryna tę formę in
extremis, traktuje jako novum, gdyż ustawodawca poprzez ostatnią
nowelizację dookreślił pełny katalog osób, którym może grozić sytuacja szczególnie dramatyczna (niebezpieczeństwo grożące życiu),
co w konsekwencji uzasadnia uproszczone postępowanie związane
z oświadczeniami. To natomiast nie może być różnie postrzegane
i niejednolite w poszczególnych działach prawa cywilnego.
Stąd też, w poszczególnych stanach faktycznych, jeden z podmiotów uprawnionych, z wymienionego katalogu „osób urzędowych”
może być bardziej dostępny, aniżeli wyłącznie notariusz – jak to miało miejsce przed ostatnią nowelizacją k.r.o. Warto dodać, że ocena
zasadności zastosowania formy nadzwyczajnej należy do organu,
który „oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa” przyjmuje,
a więc jeśli czynność jest dokonywana, gdy stan zagrożenia trwa28.
Oprócz wymogów prawno-formalnych oraz możności dokonania
tego aktu wyłącznie wobec kompetentnego organu29, ustawodawca domaga się jeszcze spełnienia wymogów wobec treści czynności
prawnej. Dlatego też, oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa, jako element czynności prawnej powinny zawierać informacje wymagane przez prawo do ważności czynności prawnej, a więc
elementy przedmiotowo istotne (essentialia negotii). Ich zgodność
z obowiązującymi przepisami, wymaga sporządzenia protokołu,
który powinien zawierać dokładne oznaczenie osób (dane personalne), stwierdzenie faktu uznania (bądź zgody), a w przypadku
oświadczenia dotyczącego dziecka nienarodzonego, powinien zawierać także wzmiankę o ciąży matki i stwierdzenie uznania ojcostwa wobec nasciturusa.
Dokonanie aktu uznania, wymaga zamieszczenia wzmianki w akcie urodzenia dziecka i ewentualną zmianę jego nazwiska. Stąd też,
urząd stanu cywilnego miejsca urodzenia dziecka, po otrzymaniu
27
Art. 951 § 1 k.c. „Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób,
że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta
(burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu
albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego”.
28
W. S t o j a n o w s k a, Ojcostwo prawne a ojcostwo biologiczne, Warszawa 1985,
s. 65 i n.
29
Złożenie aktu uznania przed osobą nieupoważnioną powoduje bezwzględną
nieważność aktu. Zob. art. 58 k.c.; Orzeczenie SN z dnia 13 lipca 1964 r., OSNCP
1965, poz. 164; J. P i ą t k o w s k i, System prawa rodzinnego i opiekuńczego, Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1985.
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protokołu (bądź odpisu) uznania ojcostwa, podejmuje w tym zakresie odpowiednie czynności zabezpieczające interesy dziecka, które
szczegółowo zawarte są w ustawie z dnia 29 września 1986 r. Prawo
o aktach stanu cywilnego. Podjęty zakres czynności zapewnia jednolitość, prawidłowość i kompletność dokumentacji związanej z pochodzeniem dziecka, co jest znaczące np. przy ustaleniu dopuszczalności
uznania ojcostwa, bądź sądowego ustalenia pochodzenia dziecka30.
W obecnym stanie prawnym, uznanie ojcostwa (oraz wyrażenie
zgody przez matkę dziecka na uznanie) może nastąpić przed każdym
sądem opiekuńczym, nawet niewłaściwym miejscowo, który jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie właściwy sąd opiekuńczy31.
Natomiast polski konsul32 przyjmuje oświadczenie uznania ojcostwa wraz ze zgodą matki, a następnie stosownie do art. 43 ust. 3 a.s.c.
sporządza protokół, który niezwłocznie przesyła do urzędu stanu
cywilnego miejsca sporządzenia aktu urodzenia, a w przypadku
uznania nasciturusa, do urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania matki (art. 14 ust. 2 a.s.c.).
4. Zgoda na uznanie
Zgoda matki33 dziecka, określona w art. 73 § 1 i 2 k.r.o. jest traktowana przez ustawodawcę jako przyznanie, bądź potwierdzenie
faktu (oświadczenie wiedzy) ojcostwa mężczyzny. Służy prawidłowej ochronie interesów dziecka, stwarza gwarancję zgodności uznania z rzeczywistością biologiczną, a więc pozwala tym samym zweryfikować prawdę biologiczną ojcostwa mężczyzny. Zgoda matki,
podobnie jak akt uznania ojcostwa, jest czynnością jednostronną
30
J. M a k s y m o w i c z, Uznanie dziecka w polskim ustawodawstwie, w: Pochodzenie dziecka. Polskie regulacje prawne na tle ustawodawstw wybranych państw europejskich, pod red. S. S t a d n i c z e ń k o, M. G o ł o w k i n - H u d a ł a, Opole
2005, s. 82.
31
Zob. art. 581 § 1 k.p.c.
32
Dokonanie aktu uznania jest możliwe wyłącznie przed polskim konsulem, gdy
rodzice dziecka posiadają polskie obywatelstwo. Uznanie przed osobą upoważnioną
do reprezentacji i ochrony interesów obywateli i państwa, może nastąpić w odniesieniu
do dziecka poczętego (nasciturusa), małoletniego, ale także pełnoletniego. Zob. H.
C i e p ł a, B. C z e c h, T. D o m i ń c z y k, S. K a l u s, K. P i a s e c k i, M. S y c h o w i c z (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, Warszawa 2006, s. 555.
33
Instytucja zgody matki na dokonanie uznania ewoluowała w przepisach polskiego
prawa rodzinnego, od jej zupełnego braku znaczenia na ważność uznania, poprzez
jej dopuszczenie (art. 44 § 2 k.r.), aż do wpływu na skuteczność aktu uznania. Zob.
ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. Kodeks rodzinny, Dz.U. nr 34, poz. 308 z późn. zm.
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i ma ściśle osobisty charakter34. Najbardziej znaczące jest jednak to,
że zgodę matki należy traktować jako element konstytutywny całej
konstrukcji prawnej uznania ojcostwa. Stąd też, złożenie oświadczenia matki, wywołuje skutki prawne jedynie łącznie z uznaniem,
a jej brak jest konsekwencją bezskuteczności uznania ojcostwa.
Oświadczenie matki dziecka, potwierdzające fakt ojcostwa uznającego, jako oświadczenie z zakresu prawa rodzinnego, powinno
być złożone w sposób wyraźny, a nie dorozumiany35. Z uwagi na interes społeczny stosunków rodzinno-prawnych, ustawodawca wymaga trwałości, nieodwołalności zgody, która tym samym nie może
być wyrażona pod warunkiem, ani z zastrzeżeniem terminu36.
Zgodnie z art. 73 § 1 k.r.o. matka dziecka powinna wyrazić zgodę
w formie przewidzianej dla uznania, a więc ustnie do protokołu
lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Ustawodawca
nie uzależnia możliwości wyrażenia zgody od uprzedniego złożenia
oświadczenia uznania ojcostwa.
Stąd też, zgodnie z przywołaną normą, matka może wyrazić zgodę37 jednocześnie ze składanym przez ojca dziecka oświadczeniem,
a także w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia aktu uznania. Zgoda wyrażona po złożeniu oświadczenia przez ojca, uzyskuje moc
wsteczną od daty uznania. Dlatego też, organ przed którym zostaje wyrażona zgoda matki, powinien zawiadomić zainteresowanego
tym faktem mężczyznę, który dokonał aktu uznania ojcostwa.
Nadal ustawodawca zgodę matki traktuje jako „oświadczenie
konieczne do uznania ojcostwa”, co do dziś jest kwestionowane
w doktrynie prawa rodzinnego. W szczególności dotyczy to celowości istnienia regulacji uzależniającej akt uznania ojcostwa od woli
34
Zgody matki dotyczy również zawarta w art. 77 k.r.o. i art. 453¹ k.p.c. – zdolność
procesowa, analizowana w punkcie 2 niniejszego opracowania.
35
Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 26 listopada 1996 r., „Prokuratura i Prawo” 1997,
nr 3, s. 30.
36
Zastrzeżenie warunku lub terminu przez matkę wyrażającą zgodę na uznanie ojcostwa, byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. M. G o ł o w k i n - H u d a ł a, Zgoda matki na uznanie dziecka w świetle ustawodawstwa polskiego i wybranych
państw europejskich, w: Pochodzenie dziecka. Polskie regulacje prawne na tle ustawodawstw wybranych państw europejskich, pod red. S. S t a d n i c z e ń k o, M. G o ł o w k i n - H u d a ł a, Opole 2005, s. 41 i s. 82.
37
Przed nowelizacją k.r.o. matka mogła wyrazić zgodę także przed aktem uznania.
Wywierała ona skutek dopiero po złożeniu oświadczenia ojca o uznaniu, a jej moc była
zachowana bez względu na termin uznania.
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matki dziecka38. Co w konsekwencji powoduje, że matka dziecka
może odmówić wyrażenia zgody na uznanie, a więc dokonać czynności prawnej o skutku negatywnym.
Wielokrotnie w doktrynie zastanawiano się, czy odmowa matki
w przypadku niekwestionowanego ojcostwa mężczyzny, nie jest nadużyciem zasad współżycia społecznego, gdyż może naruszać interes
prawny zarówno dziecka, jak i biologicznego ojca39.
Wielokrotne i słuszne postulaty, uregulowania w przepisach prawa skuteczności uznania, gdy matka odmawia wyrażenia na nie zgody, a mężczyzna pragnący tego dokonać jest rzeczywistym ojcem
dziecka – przyniosły istotne w tym zakresie zmiany w postaci nowych rozwiązań analizowanych w niniejszym opracowaniu. Czy staną się wystarczające, będzie to można ocenić dopiero za kilka, a nawet kilkanaście lat.
5. Skuteczność uznania nasciturusa
Dziecko poczęte, ale jeszcze nie urodzone (nasciturus), posiada
w obecnym stanie prawnym coraz więcej uprawnień (prawa i zobowiązania majątkowe40), pod warunkiem (zawieszającym), że przyjdzie na świat żywe (art. 8 § 2 k.c.41). Z faktu tego wynikała również
potrzeba rozstrzygnięcia kwestii wątpliwych dotyczących ustalenia
ojcostwa wobec dziecka uznanego w okresie jego życia płodowego,
w szczególności przed zawarciem przez jego matkę małżeństwa.
Rozstrzygnięciem tej kwestii, a jednocześnie odpowiedzią
na kontrowersje podnoszone w doktrynie, jest istota nowelizacji
przepisów k.r.o. w kontekście uznania dziecka poczętego, która
dotyczy wyeliminowania dotychczasowego zbiegu norm w zakre-

38
Kwestia ta została poddana w wątpliwość także przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Zob. wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 24 kwietnia 2002 r. /www.
lex.pl/ dnia 26 marca 2007 r.
39
A. K u ś n i e r z, Odmowa matki udzielenia zgody na uznanie dziecka przez jego
rzeczywistego ojca, „Nowe Prawo” 1956, nr 6, s. 107-109; B. W a l a s z e k, Zgoda matki
na uznanie dziecka w kodeksie rodzinnym, „Państwo i Prawo” 1958, nr 1, s. 79-89.
40
Są to w szczególności: prawo do żądania naprawienia szkód doznanych przed
urodzeniem (art. 446¹ k.c.); koszty utrzymania matki w okresie porodu (art. 142 k.r.o.);
prawo do ustanowienia kuratora ventris (art. 182 k.r.o.); prawa spadkowe (art. 927,
972 k.c.); prawo do ochrony dóbr osobistych (np. zdolności fizycznych, czy psychicznych – art. 23 i 24 k.c.).
41
Zdolność prawna pod warunkiem zawieszającym.
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sie uznania dziecka z tzw. domniemaniem pochodzenia dziecka
od męża matki42.
Obecnie dla ustawodawcy znaczące jest „rzeczywiste ojcostwo”,
a nie jak dotychczas, wyłącznie „dobro dziecka”. Dlatego też, zgodnie z aktualnym stanem prawnym (art. 75 k.r.o.), decydujący wpływ
na ustalenie stanu cywilnego dziecka jest jego uznanie przed urodzeniem43. Ustawodawca wykluczył zatem potrzebę ustalania jego
pochodzenia na podstawie domniemania pochodzenia od męża
matki.
Z uwagi na szczególną rolę i charakter tego uznania, przesłanką
jego skuteczności jest samo poczęcie dziecka, jako kategoria obiektywna, a nie domniemana, oparta wyłącznie na samym twierdzeniu matki dziecka. Chociaż ustawodawca wprost w analizowanej
normie nie domaga się dowodu ciąży matki, to jednak doktryna
słusznie opiniuje za obowiązkiem potwierdzenia ciąży, właściwym
zaświadczeniem lekarskim44.
6. Skutki dokonanego aktu uznania
Akt uznania ojcostwa jako czynność o charakterze prawno-rodzinnym, wywiera skutki prawne zarówno między uznającym
i uznanym (inter partes), jak i w stosunku do wszystkich (erga omnes). Skutki te można umiejscowić tak w sferze prawa rodzinnego, jak i w innych dziedzinach prawa. Akt uznania przyczynia się
do powstania wzajemnych wobec siebie praw i obowiązków, wynikających ze stosunku rodzicielskiego (władza rodzicielska), czy faktu pokrewieństwa.
Dziecko uznane uzyskuje w sferze praw stanu, z mocą wsteczną (ex tunc), status prawny dziecka uznanego, który na mocy art.
23 i 24 k.c. podlega ochronie prawnej, jako jedno z dóbr osobistych. Moc wsteczna aktu uznania obejmuje czas od chwili urodze42
K. P i a s e c k i, Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, pod. red. H. C i e p ł e j,
B. C z e c h a, K. P i a s e c k i e g o i innych, Warszawa 2009, s. 688.
43
Zob. art. 75 k.r.o. § 1. „Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka
już poczętego. 2. Jeżeli dziecko urodziło się po zawarciu przez matkę małżeństwa z innym mężczyzną niż ten, który uznał ojcostwo, przepisu art. 62 nie stosuje się”.
44
Za obowiązkiem potwierdzenia ciąży wypowiada się M. J a s i a k i e w i c z,
Uznanie dziecka poczętego, „Nowe Prawo” 1984, nr 2, s. 33; J. G w i a z d o m o r s k i,
Uznanie ojcostwa dziecka, „Palestra” 1976, nr 6 (wkładka), s. 20; Odmienne stanowisko przyjmuje J. M a z u r k i e w i c z, Uznanie dziecka poczętego, „Studia Prawnicze”
46/1975/nr 4, s. 75 i n.
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nia się dziecka, a w przypadku uznania nasciturusa – od momentu
poczęcia.
W aspekcie praw podmiotowych, dziecko uzyskuje prawo do obywatelstwa oraz do nazwiska, którego zakres i konsekwencje braku
zgodności oświadczeń rodziców, uległy radykalnej zmianie45. Ponadto, zgodnie z art. 19 § 2 p.p.m.46 uznanie ojcostwa podlega prawu państwa, którego dziecko jest obywatelem w chwili jego uznania, a wobec nasciturusa – właściwe jest prawo ojczyste matki.
W odniesieniu do katalogu norm odnoszących się do aspektu
materialnego, z chwilą uznania ojcostwa, dziecko uzyskuje z mocy
ustawy prawo do otrzymania środków utrzymania i wychowania47. Uprawnienie do otrzymania odpowiednich środków pieniężnych (np. alimentów), może obejmować roszczenie za okres
ubiegły48. Co więcej, w przypadku śmierci ojca, ale po dokonaniu
aktu uznania, dziecku przysługuje zarówno prawo do dziedziczenia
z ustawy (art. 931 k.c.), ale także szereg innych uprawnień. Są to:
prawo do świadczenia socjalnego, a w przypadku śmierci poszkodowanego (ojca) – prawo do renty obliczonej stosownie do potrzeb
poszkodowanego49.
45
Istotną zmianę w tym względzie stanowią konsekwencje braku zgodnych oświadczeń rodziców o nazwisku dziecka oraz jego zakres, ukierunkowane na egalitaryzm
matki i ojca dziecka. Zob. art. 89 § 1. „Jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie,
dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa. Rodzice mogą wskazać
nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki
z nazwiskiem ojca dziecka. Jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie
nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego
do niego nazwiska ojca. Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania już ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda”.
46
Art. 19 § 2 ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe,
Dz.U. nr 46, poz. 290 z późn. zm. /dalej jako: p.p.m./.
47
Art. 135 § 2 k.r.o. „Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka,
które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub
o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych
zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub
wychowania uprawnionego”. Zob. także art. 128 i 133 § 1 k.r.o.
48
Zob. art. 142 k.r.o. oraz uchwałę 7 sędziów SN z dnia 23 października 1954 r.,
OSN 1956, poz. 3.
49
Art. 446 § 2 k.c. „Osoba, względem której ciąży na zmarłym ustawowy obowiązek
alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego.

Prawo Kanoniczne_52_3-4.indd 381

28-10-2009 09:05:51

382

H. PIETRZAK

[14]

Przedstawiony zakres skutków prawnych uznania ojcostwa,
oprócz wymiaru prawno-rodzinnego i podmiotowego, wywołuje
także skutki psychiczno-emocjonalne podmiotów. Wynika to z faktu postrzegania przez prawodawcę – aktu uznania, jako najkorzystniejszego sposobu (bo dobrowolnego), ustalenia ojca dla dziecka.
Istotnym potwierdzeniem jest automatyczne nabycie przez uznającego – pełnej władzy rodzicielskiej i konsekwencji (w tym praw
i obowiązków) z nią związanych.
7. Zakaz uznania
Konstrukcja uznania ojcostwa, potwierdzająca fakt pochodzenia
dziecka od mężczyzny, nie zawsze jest przez prawo dopuszczalna.
Aspekt dopuszczalności odnosi się w aktualnym stanie prawnym
do „zgodności biologicznej” oraz zakazu uznania w sytuacjach
przez prawo przewidzianych.
Zatem konstrukcja aktu uznania, ukierunkowana na uznanie
dziecka pozamałżeńskiego, uwzględnia możliwość udzielenia odmowy przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania50.
Stąd też, co do zasady, nie jest dopuszczalne przyjęcie oświadczeń, jeśli wcześniej zostało już ustalone pochodzenie dziecka
od innego mężczyzny i nikt z uprawnionych podmiotów, skutecznie
go nie zakwestionował51. Z odmową przyjęcia oświadczeń mamy
do czynienia również wtedy, gdy osoby uprawnione nie osiągnęły
wymaganego wieku lub stan ich rozwoju, czy zdrowia psychicznego
budzi wątpliwości.
Bezwzględny zakaz uznania ojcostwa został przyjęty
w art. 72 § 2 k.r.o., zgodnie z którym „uznanie ojcostwa nie może

Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale
dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady
współżycia społecznego”.
50
Zgodnie z art. 7 ust. 3a a.s.c. „Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie
siedmiu dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka,
i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem
opiekuńczym; odpis pisma przesyła do urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu urodzenia dziecka”.
51
Art. 72. § 1 k.r.o. „Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż
jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu”.

Prawo Kanoniczne_52_3-4.indd 382

28-10-2009 09:05:51

[15]

UZNANIE OJCOSTWA

383

nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa”52. Zakaz ten
w nowelizowanych normach został rozszerzony wobec osoby, która
osiągnęła pełnoletniość (art. 76 § 1 k.r.o.53). Natomiast, jeśli „dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa
może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci
dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność (art. 76 § 2 k.r.o.).
W doktrynie podejmowany jest również zakaz uznania ojcostwa, przez osobę, która w świetle wiedzy medycznej tym mężczyzną nie jest. Szereg wątpliwości i zastrzeżeń budzi również zagadnienie dopuszczalności uznania ojcostwa w stosunku do dziecka
przysposobionego, szczególnie że ustawodawca wprowadził zakaz
dublowania – poprzez uznanie – przysposobienia. Kwestią otwartą
jest zasadność stosowania tej reguły odwrotnie.
Wreszcie, największe kontrowersje budzi problem dopuszczalności uznania ojcostwa, jeśli uznający jest bliskim krewnym matki
(w linii prostej lub bocznej – dotyczy rodzeństwa), który to zakres
relacji prawo rodzinne bezwzględnie neguje ze względów eugenicznych, a prawo karne stosuje znaczące sankcje (wobec związków
kazirodczych).
8. Bezskuteczność uznania ojcostwa
Dotychczasowe normy, odnoszące się do aktu uznania, w sposób
niewystarczający określały sankcje istotnych nieprawidłowości, występujących przy dokonywaniu aktu uznania, a braki te w pewnym
stopniu wypełniało orzecznictwo i doktryna54.
Ustawodawca w obecnym stanie prawnym, przewidział powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Jest to rodzaj
wypracowanego kompromisu pomiędzy zasadą ustalenia ojco-

52
Zakaz może być zrealizowany także w postaci odmowy przyjęcia oświadczenia
przez sąd opiekuńczy. Zob. 581 § 3 k.p.c. Sąd opiekuńczy odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo poweźmie wątpliwość co do pochodzenia dziecka”.
53
Art. 76. § 1 k.r.o. „Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości”.
54
J. P i ą t k o w s k i, System prawa rodzinnego…, s. 707.
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stwa – zgodnie z „prawdą genetyczną” a zasadą ochrony dobra dziecka – ukierunkowaną na stabilizację ustalonego stanu cywilnego55.
Stąd też, przewidział możliwość wystąpienia z powództwem o ustalenie bezskuteczności uznania na żądanie określonych osób (posiadających legitymację czynną56), normując niejednolicie przesłanki
jej ustalenia w zależności od tego, kto występuje z przedmiotowym
żądaniem. Zasadniczym wsparciem norm k.r.o. w tym względzie,
są nadal przepisy Kodeksu cywilnego – normujące przesłanki wadliwości czynności (art. 82-88) oraz ważności i skuteczności czynności
prawnych, a zatem także sama natura prawna aktu uznania ojcostwa.
Ważnym aspektem wystąpienia z powództwem o ustalenie bezskuteczności uznania są określone przez ustawodawcę terminy.
Stąd też, mężczyzna, który uznał ojcostwo może wytoczyć powództwo w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się,
że dziecko od niego nie pochodzi (art. 78 k.r.o.)57. Jest on dodatkowo chroniony, jeśli z uwagi na stan zdrowia np. zaburzenia psychiczne będące podstawą do ubezwłasnowolnienia, nie był w stanie
należycie zadbać o ochronę własnych interesów (art. 64 i 65 k.r.o.).
Analogiczny termin zakwestionowania aktu uznania oraz jego
stosowne wydłużenie w przypadkach uzasadnionych – stosuje się
wobec matki dziecka, która potwierdziła ojcostwo (art. 79 k.r.o.).
Nieco inny termin przewidziany jest dla dziecka, po osiągnięciu przez nie pełnoletniości, nie później niż w ciągu trzech lat
od jej osiągnięcia. Ustawodawca tym samym dał możliwość tylko
zainteresowanej osobie, po dojściu jej do pełnoletniości, podejmowania działań w zakresie ukształtowania stanu cywilnego. Dlatego
też, zgodnie z art. 80 k.r.o. – zablokował legitymację czynną mat55
K. P i a s e c k i, Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, pod. red. H. C i e p ł e j, B.
C z e c h a, K. P i a s e c k i e g o i innych, Warszawa 2009, s. 691.
56
Ojca, matki, dziecka oraz prokuratora.
57
Przed nowelizacją k.r.o. podstawa taka nie była odzwierciedlona w przepisach
ustawy. Podnosiła tę kwestię głównie doktryna i orzecznictwo. Zgodnie z orzeczeniem
SN z dnia 14 lutego 1969 r., fakt że mężczyzna, który dziecko uznał nie powoduje
nieważności tego aktu, a okoliczność ta stanowić może podstawę unieważnienia tego
aktu jedynie na żądanie osób uprawnionych, z wyłączeniem uznającego mężczyzny.
Zob. orzeczenie SN z dnia 14 lutego 1969 r., OSNCP 1970, poz. 1. Rozwiązanie to było
krytykowane z uwagi na ówczesną niemożność ustalenia pochodzenia dziecka zgodnie z prawdą biologiczną oraz z uwagi na obowiązujące standardy międzynarodowe.
Utrzymywanie dalszej ochrony wadliwego stanu cywilnego, stało się jedną z podstaw
analizowanej zmiany k.r.o. T. S m y c z y ń s k i, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2005, s. 181.
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ki i ojca w zakresie kwestionowania ojcostwa. Ponadto, wzmocnił
ochronę osoby (art. 81 § 3 k.r.o.), której dotyczy uznanie, poprzez
odpowiednie stosowanie art. 64 i 65 k.r.o.
W procesie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa powinny
występować wszystkie osoby, które są zainteresowane bezpośrednio
i personalnie, a więc: matka, ojciec oraz dziecko. Jednakże w przypadku śmierci mężczyzny, który uznał ojcostwo, a nie był ojcem
dziecka, ustanawia się kuratora58. Niedopuszczalne jest natomiast,
z uwagi na zasadę ochrony prawa podmiotowego – w tym stanu cywilnego, ustalanie bezskuteczności uznania po śmierci dziecka59.
Zakończenie
Kwestia „zgodności biologicznej” w oparciu o faktyczne więzy
krwi, istniała w systemach prawnych państw starożytnych. Także
dzisiaj zainteresowanie ustawodawców zagadnieniami z zakresu
stosunków prawno-rodzinnych, wynika z ich wpływu na problematykę prawa podmiotowego (status prawny dziecka), spadkowego
i innych gałęzi prawa.
Stąd też, uznanie ojcostwa przez ojca biologicznego, wobec dziecka pozamałżeńskiego, wymagało klarownego i spójnego uregulowania zawartego w przepisach ustaw prawa międzynarodowego
i krajowego.
Analizowana nowelizacja k.r.o. oraz innych ustaw, obowiązująca
w polskim ustawodawstwie od 13 czerwca 2009 r., jest wynikiem
ujednolicenia prawa, które musiało uwzględnić szeroki wachlarz
wartości prawno-podmiotowych, wpływających na prawidłowość
58
Zob. art. 82 k.r.o. § 1. „Mężczyzna, który uznał ojcostwo, wytacza powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka
nie żyje – przeciwko dziecku. § 2. Matka wytacza powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa przeciwko dziecku i mężczyźnie, który uznał ojcostwo, a jeżeli
mężczyzna ten nie żyje – przeciwko dziecku. § 3. Dziecko wytacza powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa przeciwko mężczyźnie, który uznał ojcostwo
i przeciwko matce, a gdy matka nie żyje – tylko przeciwko temu mężczyźnie. Jeżeli mężczyzna ten nie żyje, powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi
ustanowionemu przez sąd opiekuńczy”.
59
Zob. art. 83 k.r.o. § 1. „Po śmierci dziecka ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne. § 2. Jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło po śmierci dziecka,
stosuje się odpowiednio przepisy art. 82 § 1 i 2, przy czym powództwo powinno być wytoczone nie później niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność, przeciwko
kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy na miejsce dziecka”.
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stosunków łączących rodziców z ich dziećmi. Zmiany, w szczególności dotyczące uznania ojcostwa, podyktowane były koniecznością dostosowania przepisów prawnych do norm umów i konwencji
międzynarodowych, których Polska jest stroną.
Prawo podmiotowe – do poznania własnego pochodzenia biologicznego, a więc i tożsamości, jest nieodłącznie powiązane z prawami stanu cywilnego. Stąd też, pokrewieństwo prawne może wynikać
z dobrowolnego uznania ojcostwa, albo z ustalenia dokonanego
przez sąd w odpowiednim postępowaniu. Wypełnieniem luki prawnej w aspekcie ochrony i integralności stanu cywilnego, jest analizowany w niniejszym opracowaniu akt uznania ojcostwa tylko przez
ojca naturalnego.
Znaczącym krokiem na przód jest pełna samodzielność aktu
uznania (bez konieczności potwierdzenia przez przedstawiciela
ustawowego) przez osobę, która ukończyła 16 lat, a nie ma podstaw
do jej ubezwłasnowolnienia. Dokonanie tego aktu przed sądem opiekuńczym, daje także pewność i gwarancję właściwej jego realizacji60.
Chociaż w doktrynie prawa rodzinnego podkreśla się, że oświadczenie mężczyzny jest zarówno oświadczeniem woli, jak i wiedzy,
ponieważ celem uznania nie jest stanie się ojcem cudzego dziecka61, to jednak w praktyce występują przypadki wykorzystania tej
sytuacji do stworzenia rodziny wbrew prawdzie biologicznej. Wynika to z faktu, iż procedura aktu uznania nie wymagała i nadal
nie wymaga, przeprowadzenia konkretnego dowodu potwierdzającego fakt ojcostwa.
Stąd też, dotychczas do uznania cudzego dziecka mogło dojść
w dwóch sytuacjach: w przypadku błędnego przekonania o swoim
ojcostwie, albo też świadomie, w celu stworzenia rodziny z dzieckiem i jego matką. W tym drugim przypadku najczęściej w celu
obejścia przepisów dotyczących przysposobienia dziecka62.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że także dotychczasowa regulacja unieważnienia uznania dziecka, zdecydowanie utrudniała
ustalenie pochodzenia zgodnie z prawdą biologiczną63.
60
I. L e w a n d o w s k a, Więcej partnerstwa między rodzicami a dziećmi, „Rzeczpospolita” z dnia 10 stycznia 2007 r.
61
J. S. P i ą t k o w s k i, System prawa rodzinnego i opiekuńczego, Ossolineum 1985,
s. 739.
62
J. I g n a t o w i c z, M. N a z a r, Prawo rodzinne, Warszawa 2005.
63
E. M ą d r z y c k a, Z problematyki uznania dziecka, „Biuletyn Ministerstwa
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Szczególnie, że Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów z dnia
6 października 1969 r.64 ustanowił zasadę prawną, zgodnie z którą
mężczyzna, który uznał dziecko, nie mógł następnie „żądać unieważnienia uznania z powodu błędu na tej tylko podstawie, że ujawnione później cechy krwi” wyłączały „możliwość jego ojcostwa”65.
Analizowaną zasadę potwierdził 30-ci lat później wyrok Sądu
Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 czerwca 1999 r.66, który w uzasadnieniu stwierdził, że „niezgodność uznania ze stanem faktycznym w ogóle nie może być podstawą powództwa o unieważnienie
uznania, ponieważ unieważnienie dopuszczalne jest tylko z powodu
wad oświadczenia woli”.
Analizowany katalog spraw o ustalenie pochodzenia dziecka należy od zawsze, do kategorii tzw. spraw o prawa stanu cywilnego67.
Od wielu lat, w tego rodzaju sprawach sporne i otwarte w kwestii dyskusji, pozostaje zagadnienie, czy nadrzędną jest tzw. zasada prawdy obiektywnej, czy też interes dziecka. Spór obejmuje tak
doktrynę, jak i orzecznictwo Sądu Najwyższego, które w tym względzie nie można uznać za jednolite, gdyż nie zastosowało do tej pory
takiej samej wykładni.
Judykatura w niektórych orzeczeniach uznaje i przyjmuje prymat
prawdy obiektywnej nad dobrem dziecka, w innych natomiast dopuszcza możliwość istnienia odstępstw od priorytetu zasady prawdy
obiektywnej.
Stąd też, w wyroku z dnia 8 maja 1974 r.68 Sąd Najwyższy wyraził
pogląd, iż „sprawy o zaprzeczenie ojcostwa należą do tych kategorii
spraw, w których zasada prawdy obiektywnej nabiera szczególnego
znaczenia”. Co więcej, dalej w uzasadnieniu Sąd Najwyższy podkreślił, że „sprawy o zaprzeczenie ojcostwa mają na celu ustalenie prawidłowego składu rodziny”. Zdaniem Sądu „za ustaleniem
tym przemawia właściwe pojęte dobro dziecka, a Państwo z powagą
Sprawiedliwości” 1957, nr 11, s. 19-24.
64
Zob. uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 6 października 1969 r., III CZP 26/69.
65
OSNC 1970, z. 5, poz. 75.
66
Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 czerwca 1999 r., I ACa
185/99; OSA 1999, nr 11-12, poz. 48.
67
J. I g n a t o w i c z, Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, pod red. J.
P i e t r z y k o w s k i e g o, Warszawa 1993, s. 23-26.
68
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 1974 r., I CR 204/74.
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traktuje zagadnienie rodziny”. Zatem „sądy mają obowiązek szczególnej dbałości o wykrycie prawdy obiektywnej”69.
Kluczowe, bo podsumowujące powyższą opinię orzecznictwa,
jest uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 maja
2000 r.70, z którego jednoznacznie wynika, iż „bezwzględnym założeniem prawa rodzinnego nie jest dążenie do ustalenia składu
rodziny zgodnie z rzeczywistymi więzami krwi”.
Uzasadnienie to zaprzecza w pewnym sensie kwestie analizowane w niniejszym opracowaniu, których sedno dotyczy – rzeczywistego ojcostwa.
Problem złożony, który nadal nie został uregulowany w ustawodawstwie prawa rodzinnego, dotyczy kwestii sztucznej inseminacji.
Rozważania w tej materii nieuchronnie skutkują zwróceniem uwagi
na problem prawa do poznania swojego naturalnego pochodzenia.
W tej kwestii, zwolennicy przyznania dziecku takiego prawa
wskazują na to, że „dobra dziecka nie można upatrywać w zatajaniu
przed nim jego prawdziwego pochodzenia genetycznego”. Zatem
w razie opowiedzenia się na rzecz zgodnego poinformowania dziecka o tym, że jego dotychczasowi rodzice faktycznie nie są jego
rodzicami genetycznymi, należałoby jednocześnie przyznać dziecku
prawo do poznania rzeczywistego pochodzenia.
Za takim rozwiązaniem może przemawiać zwłaszcza istnienie
chorób dziedzicznych71, dlatego też ten aspekt może dotyczyć również sytuacji dzieci pochodzących ze związków kazirodczych.
Natomiast wśród argumentów przemawiających przeciwko wspomnianemu rozwiązaniu, pozostając jedynie na gruncie zagadnień
dotyczących dobra dziecka, należy zaakcentować, że dziecko, które
nie wie o swoim pochodzeniu biologicznym, nie dostrzega żadnego interesu w tym, by dochodzić ustalenia swojego pochodzenia
genetycznego.
W doktrynie wielokrotnie podkreśla się, że „wzajemne stosunki w relacji rodzice-dziecko, wyrastają w codziennym współżyciu,
a nie przez wykazanie biologicznego pochodzenia”. Zatem, nie za69
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 1987 r., CRN 401/86; OSN 1988,
nr 4, poz. 51
70
Zob. uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2000 r., II
CKN 869/00, OSN 2000, nr 11, poz. 205.
71
L. S t e c k i, Prawo dziecka do poznania swego pochodzenia genetycznego, „Państwo i Prawo” 1990, nr 10, s. 67- 68.
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wsze jest tak, że udzielenie dziecku informacji o jego rzeczywistym
pochodzeniu jest zgodne z jego dobrem. Może się bowiem zdarzyć,
że taka informacja, zamiast służyć dobru dziecka, obraca się przeciwko niemu niszcząc jego dotychczasowe życie (np. w przypadku
pochodzenia ze związku kazirodczego).
Zdaniem doktryny, przesadzona wydaje się także obawa przed
wystąpieniem u dziecka chorób dziedzicznych72. Co więcej, popularne staje się twierdzenie, że w przypadku choroby dziecka o podłożu genetycznym, dostęp do informacji o rzeczywistym pochodzeniu powinien mieć lekarz, a nie samo dziecko, czy też faktyczni
rodzice dziecka.
Ponadto, poddawana jest w wątpliwość istota wiedzy o swoim pochodzeniu genetycznym w odniesieniu do tzw. normalności. Przykłady kilku spraw opisane w doktrynie, dowodzą, że po uzyskaniu informacjo o swoim rzeczywistym pochodzeniu, życie nie dość,
że staje się trudniejsze, to zdarza się, że zaistniała sytuacja nie pozwala nam w ogóle spokojnie dalej żyć.
Zasadniczych i istotnych przykładów w tej mierze dostarcza, aktualna w zakresie prawa rodzinnego, problematyka realizacji prawa
osoby przysposobionej do poznania swojego rzeczywistego pochodzenia (w odniesieniu do anonimowości, tajemnicy przysposobienia całkowitego).
Podsumowując powyższe rozważania, warto jeszcze raz podkreślić istotę ostatniej nowelizacji k.r.o. w odniesieniu do problematyki
praw podmiotowych, praw stanu cywilnego. Brakuje jednakże dla
pełnej realizacji katalogu tych praw, stosownej ustawy bioetycznej,
która wśród swych unormowań powinna, podobnie jak akt uznania
ojcostwa, odwoływać się do zasady dobra dziecka.
Uwarunkowanie norm zgodnością z dobrem dziecka, od dawna
przynosi w ustawodawstwie prawa rodzinnego, pozytywne skutki.
Acknowledgment of paternity as a new way of identification of a child’s descent
On 13th June 2009 the amending of the family and guardianship code became
effective, which thoroughly reformed the issues of a child’s descent, an aspect
of parental authority and significantly influences a change of financial relations
and situation in a family. One of the most essential changes is introduction of the
72
Chociaż nie ma w tym zakresie jednolitej opinii, ani jednoznacznych badań rozstrzygających.
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institution of “acknowledgment of paternity” instead as so far a declaration on
being a child’s father. It applies to the situation when there is no presumption that
a husband of the child’s mother is the child’s father or when such presumption is
destroyed.
Thus the identification of paternity may come through acknowledgment
of paternity or by decision of a court. The essence of changes in this regard is
a possibility of effective expression of an act of acknowledgment by a biological
father having a limited capacity to legal transaction (a requirement of the age of
16) without consent of his legal representative (exclusively before a guardianship
court; if there are no grounds for his complete legal incapacitation).
Such changes shall undoubtedly result in acceleration of all procedure
of acknowledgment, since previously legal representatives of a minor could
effectively obstruct going through such formalities owing to financial implications
(e.g. child support). Time limits for a mother for confirmation of a declaration on
acknowledgement of paternity remain unchanged.
The amending of the family and guardianship code introduced also
a few changes in acknowledgment of paternity by a minor father who can make
a declaration (a strictly personal act) before the superintendent registrar and
a child’s mother is to confirm at the same time or within three months of the
date of the man’s declaration that such man is the child’s father. Besides, the
acknowledgment of paternity may occur before a guardianship court and if
abroad, also before a Polish consul or a person appointed to perform functions of
a consul, if the acknowledgment concerns a child whose both or one of parents is
a Polish citizen (art. 73 § 4 of the family and guardianship court).
A catalog of persons entitled to take a declaration in circumstance of a threat
to life has also been broadened. Subject to art. 74 § 1 of the family and guardianship
code in case of any danger directly threatening life of a child’s mother or a man,
whom the child descends from, a declaration necessary for acknowledgment of
paternity may be recorded by a notary public or to made on record before a head
of a commune (a mayor, a president of a town), a chief official of a district,
a governor of a province, a secretary of a district or a commune. The record
including the declaration necessary for acknowledgment of paternity should be
immediately submit to the registrar’s office competent for preparation of a birth
certificate of the child.
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MARIAN KALLAS
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

WSTĘPY W PROJEKTACH KONSTYTUCJI Z LAT 1919-1921*
W pierwszej kolejności scharakteryzowano treść preambuły
do Ustawy Rządowej z 3 maja 1791 r. oraz wstępy do aktów konstytucyjnych doby porozbiorowej z lat 1815, 1832 i 1833 (1). Stanowi
to wprowadzenie do analizy treści projektów konstytucyjnych z lat
1919-1921 (2). Niektóre z nich bezpośrednio lub pośrednio nawiązywały do preambuły poprzedzającej tekst Konstytucji z 3 maja
1791 r. Wskazano także na to, w jakim zakresie do tych postulowanych sformułowań nawiązuje wstęp do Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z 17 marca 1921 r.
1. Obok podstawowych zasad ustrojowych najczęściej wysuniętych na czoło konstytucji ważną rolę odgrywają cechy formalne tego rodzaju aktów. Dotyczy to w szczególności nazwy, trybu
uchwalania i zmiany (rewizji) ustawy zasadniczej. Większość konstytucji na świecie, a część w Polsce posiada wyodrębniony, choć
nieartykułowany wstęp. Jest on zamieszczany pod nazwą ustawy
zasadniczej, niekiedy poprzedzony apostrofą sakralną. Poniżej
wstępu znajduje się część normatywna tego rodzaju aktu. Wstępy
do konstytucji różnią się między sobą treścią, formą jak i objętością
(od kilku do stukilkudziesięciu wyrazów). Współcześnie nie ulega
wątpliwości, że wstęp (preambuła) stanowi integralną część konstytucji. Problematyka ta została ostatnio omówiona w obszernym
studium Małgorzaty E. Stefaniuk1.
Pełna wersja opracowania.
M.E. S t e f a n i u k, Tradycja preambuł w polskich Konstytucjach i ich wpływ
na rozwiązania współczesne [w:] W kręgu historii i współczesności polskiego prawa. Księga
jubileuszowa dedykowana profesorowi Arturowi Korobowiczowi, pod red. W. Witkowskiego, Lublin 2008, s. 667-689.
*
1
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Od II poł. XVIII w. znaczenie pojęcia preambuła uległo znamiennej ewolucji. Łacińskie preambulum to wstęp. Znamienne,
ze termin ten nie znalazł się w pierwszym wydaniu sławnego Słownika języka polskiego ułożonego przez Samuela B. Lindego (1807)2.
Na początku następnego stulecia w znanym słowniku warszawskim
z 1908 r. znajduje się określenie: „wstęp rozwlekły, beztreściowy,
czcza gadanina”3. Dopiero po upływie dalszych kilkudziesięciu lat
rozpowszechniło się określenie preambuły, iż jest to „wstęp do ważnego politycznie aktu prawnego, np. do umowy międzynarodowej
lub konstytucji wyjaśniającej okoliczności i cele powstania”4. Terminu preambuła używa też publicystyka.
Na początku XX w. wybuchł spór o prawny charakter wstępów
do konstytucji. Z jednej strony uzasadniano pogląd, że sformułowania wstępu „...mogą być traktowane jako materiał pomocniczy
do wykładni norm prawnych danego aktu”5. Zarazem według Andrzeja Gwiżdza: „To nie wstępy konstytucyjne w całości mają lub
nie mają charakteru normatywnego, ale poszczególne części składowe wstępów ujęte zazwyczaj w odrębne zdania”6. Należy także
przyznać rację Pawłowi Sarneckiemu zdaniem, którego „Przepisy
prawne w całościowo ujmowanych wstępach nigdy nie mogą być
stosowane bezpośrednio i wyłącznie...”7. Nie ulega już obecnie
wątpliwości, że stanowią ważną wytyczną przy interpretacji norm
konstytucyjnych.
Należy dodać, że im bliżej końca XX stulecia tym częściej słowo
wstęp zastępowano określeniem preambuła.
Na terytorium Polski od schyłku XVIII w. do końca epoki porozbiorowej obowiązywało dziewięć aktów konstytucyjnych. Były to:
Ustawa Rządowa z 1791 r., Konstytucja Księstwa Warszawskiego
(1807), Konstytucje Królestwa Polskiego (1815, 1832), Konstytucje
Wolnego Miasta Krakowa (1815, 1818, 1833) i Statut Krajowy dla
S.B. L i n d e, Słownik języka polskiego, Warszawa 1807.
J. K a r ł o w i c z, A. K r y ń s k i, W. N i e d ź w i e c k i, Słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 1908, s. 989.
4
Inny słownik języka polskiego P-Ż, pod red. M. B a ń k o, Warszawa 2000, s. 257.
5
A. G w i ż d ż, Wstęp do konstytucji – zagadnienia prawne [w:] Charakter i struktura
konstytucji, pod red. J. Trzcińskiego, Warszawa 1997, s. 170.
6
Ibid., s. 183.
7
P. S a r n e c k i, Systematyka konstytucji [w:] Charakter i struktura norm konstytucji, pod red. J. Trzcińskiego, Warszawa 1997, s. 25.
2
3
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Galicji z 1861 r. To wyliczenie należy uzupełnić o Zasady Konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 r. będące konstytucją niepełną.
W dniu 6 października 1788 r. rozpoczęły się obrady Sejmu zawiązanego pod węzłem konfederacji, co skutkowało w szczególności
wykluczeniem stosowania zasady jednomyślności przy głosowaniu
nad konstytucjami sejmowymi. W toku skomplikowanych i długotrwałych prac projektodawczych Sejm Wielki wprowadził radykalną
zmianę ustroju politycznego Rzeczypospolitej. Znamienne, że najważniejsze prace projektodawcze miały niejawny charakter. Licząc
się z gwałtowną reakcją przeciwników reform ustrojowych ich zwolennicy na czele z przywódcami Stronnictwa Patriotycznego zadecydowali w oparciu o uproszczoną procedurę – częściowo sprzeczną z regulaminem sejmowym – o uchwaleniu bez zmian i poprawek
ustawy zasadniczej w dniu 3 maja 1791 r. Sejm jako konstytuanta
był uprawniony do określenia szczególnego trybu uchwalenia ustawy zasadniczej. Podzielam pogląd, iż pierwsza, pełna, nowoczesna
polska konstytucja została uchwalona – w dramatycznych okolicznościach – w drodze sui generis zamachu stanu8. Akt ten uzyskał
nazwę Ustawa Rządowa.
Bezpośrednio pod nazwą aktu z 3 maja 1791 r. zamieszczono
apostrofę sakralną w brzmieniu „W imię Boga, w Trójcy Świętej
Jedynego”. Stanowiło to wyraz zespolenia konstytucji z tradycją
katolicką. Kolejną częścią konstytucji jest pełna tytulatura króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego co stanowiło podkreślenie historycznie ukształtowanego terytorium państwowego Rzeczypospolitej. Apostrofa sakralna wraz z tytulaturą królewską stanowią
incipit Ustawy Rządowej9.
Kolejną część Ustawy Rządowej stanowi zwięzły i treściwy wstęp,
będący tekstem o charakterze agitacyjno-propagandowym, którego cechuje patetyczna stylizacja o niezwykłej ekspresyjności. Akt
ten był skierowany do całego narodu, a w szczególności do szlach8
M. K a l l a s, Wstępy do polskich konstytucji (1791-1921) [w:] Honeste vivcere...
Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego, Toruń 2001, (cyt. dalej:
M. Kallas, Wstępy), s. 521. Nieudokumentowana jest opinia A. Gwiżdża o Ustawie Rządowej, iż była „rażąca anachronizmem”. cyt. za M. E. S t e f a n i u k, op. cit., przyp.
15.
9
J. D u b i s z, Komentarz stylistyczny do tekstu „Ustawy Rządowej z dnia trzeciego
maja 1791 r.” [w:] Epoka Konstytucji 3 maja. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej
na Uniwersytecie Warszawskim dnia 3 maja 1982 r., Warszawa 1989, s. 78.
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ty. W tym celu twórcy konstytucji posłużyli się zarówno racjonalną
jak i emocjonalną argumentacją. Wstęp wyjaśniał genezę Ustawy
Rządowej. Jej powstaniu sprzyjała koniunktura międzynarodowa.
Wstęp do Ustawy Rządowej składa się z dwóch zdań. W pierwszym
z nich – bardzo rozbudowanym – zawarto następujące sformułowanie: „Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i udoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem
poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać
z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili,
która nas samych sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą
egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony chcąc
oraz na błogosławieństwo, wdzięczność współczesnych i przyszłych
pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy... pomimo przeszkód,
które nam namiętności i nawykłość do dawnego nierządu czynią
i czynić mogą, a które dla dobra powszechnego, ugruntowania dla
wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, i z największą
stałością ducha, niniejszą Konstytucję uchwalany...”. Wymieniono tutaj warunki konieczne dla przeprowadzenia reformy ustroju
Polski. Były to: egzystencja polityczna, niepodległość zewnętrzna
i wolność wewnętrzna narodu. Jednocześnie wskazywano na potrzebę wysunięcia dobra powszechnego „nad szczęśliwość osobistą”
oraz „wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń” ze względu na uchwalenie Ustawy Rządowej, którą „...całkowicie za świętą,
za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem
wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej którego
artykułu”10. Twórcy ustawy zasadniczej ustanowili utrudniony tryb
zmiany konstytucji na pierwszym nadzwyczajnym Sejmie konstytucyjnym. W drugim zdaniu wstępu sformułowano zasadę zgodności z Ustawą Rządową innych aktów prawnych. Twórcy konstytucji
słusznie wskazywali na historyczne znaczenie tego aktu.
10
Cyt. za publikacją Konstytucja 3 maja 1791 r. Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji, oprac. J. K o w e c k i, Warszawa 1991, s. 93-94; por. M. E. S t e f a n i u k,
op. cit, s. 670-671.
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Postanowienia Ustawy Rządowej obowiązywały jedynie od maja
1791 do maja 1792 r., co określa się jako ustrój Trzeciego Maja.
Konfederacja targowicka zdelegalizowała Ustawę Rządową w maju
1792 r., a konfederacja grodzieńska w 1793 r. formalnie zawiesiła obowiązywanie tego aktu. Wszystkie próby przywrócenia mocy
obowiązującej Konstytucji 3 maja 1791 r. podejmowane w przyszłości zakończyły się niepowodzeniem. Przyczyniło się do tego także
negatywne stanowisko mocarstw ościennych wyrażone już w tajnym
artykule dodatkowym do konwencji z 26 stycznia 1797 r. uznającej
za „konieczność zniesienia wszystkiego, co mogłoby przypominać
o istnieniu Królestwa Polskiego”11. Odnosiło się to w pierwszym
rzędzie do Ustawy Rządowej. W ciągu długiego polskiego wieku
XIX podejmowano liczne próby przywrócenia mocy obowiązującej
Ustawy Rządowej. Najbardziej intensywne zabiegi o to miały miejsce
w napoleońskim okresie historii Polski. W grudniu 1806 r. spodziewano się aprobaty Napoleona dla postulatu zwołania do Warszawy
zalimitowanego Sejmu Wielkiego, któryby przywrócił moc obowiązującą Ustawy Rządowej. Jednakże Napoleon nie wyraził na to zgody. Jak się wkrótce okazało traktaty pokojowe z 1807 r. uniemożliwiały przywrócenie mocy obowiązującej Konstytucji 3 maja. Zabiegi
o to ponowiono od poł. 1812 r. W licznych akcesach do Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego zawiązanej 28 czerwca 1812 r.
składanych przez zgromadzenia wyborcze wprost formułowano postulat przywrócenia Ustawy Rządowej. Za sprawą cenzury teksty
tych akcesów nie dochodziły do opinii publicznej. Po upływie dwudziestu lat od uchwalenia Ustawy Rządowej – głównie ze względów
politycznych – nie przywrócono mocy prawnej tego aktu. Natomiast
w licznych – najczęściej rękopiśmiennych – tekstach projektów i postulatów konstytucyjnych z lat 1813-1815 w różnym stopniu nawiązywano wprost bądź pośrednio do postanowień Ustawy Rządowej.
Traktaty przyjaźni z 3 maja 1815 r. zawierały zobowiązanie cara
Aleksandra I do nadania Królestwu Polskiemu ustawy zasadniczej.
W dniu 27 listopada została oktrojowana Ustawa Konstytucyjna Królestwa Polskiego. Wcześniej, to jest 25 maja 1815 r. w Wiedniu car
11
Akta powstania Kościuszki, t. 1 Kraków 1918, s. 199-208. Omówienia tej problematyki dokonał M. K a l l a s, Przywrócenie mocy obowiązującej Konstytucji 3 maja (losy
nieudanych zabiegów do 1831 r.), „Zeszyty Naukowe WSPS”, Włocławek 1997, s. 65 i n;
por. M. E. S t e f a n i u k, op. cit., s. 671.
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podpisał Zasady Konstytucji Królestwa Polskiego jako podstawę dalszych prac projektodawczych nad ustawą zasadniczą dla Królestwa
Polskiego. Zasady Konstytucji Królestwa Polskiego były pierwszym
oficjalnym aktem konstytucyjnym Polski powiązanej z Cesarstwem
Rosyjskim. Akt ten obowiązywał do chwili wejścia w życie konstytucji Królestwa Polskiego, co nastąpiło 24 grudnia 1815 r. Rolę wstępu do tego aktu spełnia w istocie art. 1 Zaręczeń Ogólnych, który
brzmi: Prowincje polskie, które z mocy umów na kongresie wiedeńskim przyłączone zostały do Rosji pod oddzielnym tytułem Królestwa Polskiego, zostaną na zawsze przywiązanymi do berła tego
mocarstwa i mieć będą konstytucję narodową, ugruntowaną na zasadach porządku, sprawiedliwości i wolności. Statut Konstytucyjny
Księstwa dotąd trwający oraz urządzenia, które z niego wypływają,
zachowują się w tych wszystkich postanowieniach, które nie są zmienione lub umiarkowane aktem niniejszym, nadto wyjąwszy jeszcze
te ulepszenia i poprawy, które będą uznane za potrzebne, aby nowa
konstytucja, nadać się Królestwu Polskiemu mająca, stać się mogła
zupełniej narodową i zbliżyć do Ustawy 3 maja 1791 r., w miarę, ile
różnica okoliczności i czasów pozwala12. Można przyjąć, że przy formułowaniu tego tekstu miano wzgląd na polską tradycję ustrojową.
Wykluczono wprawdzie możliwość przywrócenia Ustawy Rządowej
w pierwotnym brzmieniu. Wyrażano natomiast zapowiedź nadania mocy prawnej znowelizowanym postanowieniom Konstytucji 3
maja. Było to zapewne przejawem sporu o formę i zakres ponownego obowiązywania pierwszej polskiej konstytucji w zmienionych
warunkach politycznych i terytorialnych. Wstęp do Zasad Konstytucji Królestwa Polskiego był jedynym aktem prawnym w dobie porozbiorowej nawiązującym wprost do Ustawy Rządowej z 3 maja
1791 r. Znalazło to częściowe odzwierciedlenie w tekście pierwszej
ustawy zasadniczej Królestwa Polskiego z 1815 r.
Spośród ośmiu konstytucji obowiązujących na centralnych ziemiach Polski w dobie porozbiorowej wstęp zawierała jedynie druga ustawa zasadnicza dla Królestwa Polskiego (1832) oraz trzecia
Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa (1833). W czasie obrad Sejmu powstańczego wypowiadano zróżnicowane opinie na temat
największego osiągnięcia legislacyjnego Sejmu Wielkiego, którym
było uchwalenie Ustawy Rządowej. Akt ten niejednokrotnie wyko12

M. H e n d e l s m a n, Konstytucje polskie 1791-1921, Warszawa 1926, s. 76-82.
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rzystywano jako argument w debacie nad różnymi sprawami bieżącymi. Ostatecznie przeważyły opinie o niemożności przywrócenia
mocy obowiązującej Ustawy Rządowej. Na szczególną uwagę zasługuje w związku z tym opinia posła Romana Sołtyka, który uważał, że „Ostatnie nasze prawo zasadnicze była Konstytucja 3 maja:
wszystkie odmiany po niej zaszłe uważam za nielegalne. Obalać
jednak wszystkiego nie można, gdyż tak działając wpadlibyśmy
w nieskończone sprzeczności”13. Większości sejmujących trafiła
do przekonania opinia wyrażona na posiedzeniu Izby Poselskiej
w dniu 29 marca 1831 r., iż „Konstytucja 3 maja nie doszła do wykonania. Lecz stała się wiecznym pomnikiem uchwały narodowej,
chwały Czteroletniego Sejmu”14. Właśnie mijało czterdzieści lat
od uchwalenia pierwszej polskiej ustawy zasadniczej.
Statut Organiczny dla Królestwa Polskiego nadany 26 lutego
1832 r. przez cara Mikołaja I zawierał wstęp, stanowiący jedno rozbudowane zdanie. Sformułowano zapowiedź zmiany w organizacji
państwa w oparciu o fałszywe przesłanki. W rzeczywistości akt z 26
lutego 1832 r. zawierał prawną podstawę ograniczania odrębności
ustrojowej Królestwa Polskiego.
Po upadku Powstania Listopadowego z inicjatywy austriackiej
podjęto prace nad zmianą konstytucji z 1818 r. W ich rezultacie powstał tekst trzeciej Konstytucji Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu ogłoszonej 11 września 1833 r. Fragment protokołu Senatu Rządzącego dotyczący przebiegu prac nad ustawą zasadniczą z 1833 r.
stanowi treść wstępu do tego aktu.
Spośród aktów konstytucyjnych obowiązujących w dobie porozbiorowej, jak wiadomo, jedynie wstęp do Zasad Konstytucji Królestwa Polskiego (1815) nawiązywał do Ustawy Rządowej z 1791 r.
2. Na podstawie demokratycznej ordynacji wyborczej z 28 listopada 1918 r. wyłoniono skład jednoizbowego Sejmu Ustawodawczego, który był konstytuantą. Jego zasadniczym zadaniem było
uchwalenie pierwszej ustawy zasadniczej Polski Niepodległej.
Wcześniej 20 lutego 1919 r., podjęta została uchwała sejmowa (bez
wstępu) O powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa, która zyskała miano Małej Kon13
Diariusz Sejmu z r. 1830-1831, wyd. M. R o s t w o r o w s k i, t. 1, Kraków 1907,
s. 118-119.
14
Ibid., t. 2, s. 374.
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stytucji. Na podstawie tego aktu powstał tymczasowy system władz
państwowych, w którym „władzą suwerenną i ustawodawczą” został Sejm Ustawodawczy. Stan ten utrzymał się do końca 1922 r.,
to jest do czasu ukonstytuowania się najwyższych władz Rzeczypospolitej, zgodnie z postanowieniami ustawy zasadniczej z 1921 r.
Pierwszy projekt konstytucji – jeszcze przed odzyskaniem niepodległości – opracowała Tymczasowa Rada Stanu Królestwa Polskiego już w lipcu 1917 r. Od początku 1919 r. prace nad nową konstytucją zostały zainicjowane prze rząd – jeszcze przed otwarciem
obrad Sejmu Ustawodawczego – i trwały do czasu jej uchwalenia
w marcu 1921 r. Łącznie powstało kilkanaście projektów znacznie
zróżnicowanych pod względem formy i treści. Już w dniu 14 lutego
1919 r. ustalono skład sejmowej Komisji Konstytucyjnej.
Biuro Konstytucyjne przy Prezydium Rady Ministrów pod przewodnictwem Mieczysława Niedziałkowskiego opracowało trzy
różniące się znacznie między sobą projekty ustawy zasadniczej.
Pierwszym z nich był tekst Józefa Buzka Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ze stycznia 1919 r. (nazwany „amerykańskim”).
Następny to Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Ludowej autorstwa
M. Niedziałkowskiego (nazwany „ludowym”). Trzeci projekt – także w styczniu 1919 r. – opracował Władysław Wróblewski, a zyskał
miano „francuskiego”, który jest traktowany za pierwowzór Konstytucji Marcowej z 1921 r. Istotnym było to, ze żaden z trzech
projektów nie stał się oficjalnym dokumentem rządowym. Rezultatem prac komisji, która przybrała ostatecznie nazwę „Ankieta
w sprawie projektu konstytucji” było opracowanie pełnego Projektu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (12 marca). Rząd w dniu 29
marca 1919 r., zadecydował o przekazaniu do Sejmu tego tekstu
jako rezultatu prac „Ankiety”. Projekt ten nie stał się przedmiotem
zainteresowania Komisji Konstytucyjnej, zajmującej się wyłącznie
projektami poselskimi i rządowymi.
Na wezwanie Komisji Konstytucyjnej rząd przyjął 3 maja 1919 r.
Projekt Deklaracji Konstytucyjnej, który został wniesiony do laski
marszałkowskiej (6 maja). Działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) „Wyzwolenie” Włodzimierz Wakar opracował w kwietniu 1919 r. projekt ustawy zasadniczej, który częściowo zmodyfikowany stał się kanwą do Podstawy Ładu Rzeczypospolitej – bez
wstępu – złożonego do Sejmu także w dniu 6 maja. Projekt ten
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odróżniał się od wszystkich pozostałych układem i treścią a także
archaizowanym językiem.
Dnia 27 maja 1919 r. Związek Polskich Posłów Socjalistycznych
(ZPPS) złożył w Sejmie projekt pod nazwą Tymczasowa Ustawa
Konstytucyjna Rzeczpospolitej Polskiej – bez wstępu – którego wnioskodawcą i autorem był M. Niedziałkowski. Była to przerobiona
wersja wcześniejszego projektu „ludowego”. Później, dnia 30 maja
1919 r. posłowie ze Związku Sejmowego Ludowo-Narodowego
zgłosili Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, którego wnioskodawcą i autorem był Stanisław Głąbiński. Występowało znaczne
podobieństwo tego projektu z tekstem „Ankiety”. Także w dniu 30
maja do Sejmu trafił projekt zgłoszony przez część posłów Klubu
Pracy Konstytucyjnej pod nazwą Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawcą i autorem tego projektu był J. Buzek.
Komisja Konstytucyjna nie przyjęła żadnego z tych projektów
za podstawę do prac projektodawczych. Zdecydowała się na opracowanie własnego projektu ustawy zasadniczej, który powstał w październiku 1919 r. Niemal w tym samym czasie do Sejmu został złożony (3 listopada 1919 r.) nowy, rządowy projekt noszący nazwę
Ustawa Konstytucyjna Rzeczypospolitej Polskiej – bez wstępu – będący kolejną przeróbką tekstu „Ankiety”.
Jeszcze przed początkiem maja 1919 r. ogłoszono drukiem prywatny Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej opracowany
przez Stanisława Hłaskę i Józefa Polaka. Kilka miesięcy później,
w październiku 1919 r. opublikowany został następny prywatny
Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej autorstwa Tadeusza
Jankowskiego.
Przed końcem stycznia 1920 r. Komisja Konstytucyjna zainicjowała prace nad koalicyjnym projektem ustawy zasadniczej, które
zostały zakończone przed połową czerwca. Od lipca 1920 r. projekt
ten stał się przedmiotem debaty plenarnej w Sejmie Ustawodawczym zakończonej uchwaleniem w dniu 17 marca 1921 r. demokratycznej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Była to pierwsza ustawa zasadnicza Polski Odrodzonej15.
15
Najpełniejsze omówienie tej problematyki zawiera dzieło S. K r u k o w s k i e g o, Geneza konstytucji z 17 marca 1921., Warszawa 1998; por. m.in. M. P i e t r z a k,
Tryb uchwalania konstytucji marcowej (17 marca 1921 r.) [w:] Tryby uchwalania konstytucji pod red. M. Wyrzykowskiego, Warszawa 1998, s. 47-52.
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W 1920 r. wydano urzędowy zbiór Projektów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obejmujący jedenaście tekstów włącznie z Projektem Konstytucji Państwa Polskiego z 1917 r. oraz projektami prywatnymi16. Przedmiotem postępowania legislacyjnego w Sejmie
Ustawodawczym było siedem projektów pochodzących od rządu
i partii politycznych. Spośród nich cztery projekty zawierały wstępy.
W ujęciu chronologicznym były to następujące teksty: (1) Projekt
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej opracowany przez „Ankietę”
(12 marca 1919 r.)17, (2) Projekt Deklaracji Konstytucyjnej – projekt
rządowy z 3 maja 1919 r.18, (3) Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej – projekt zgłoszony 30 maja 1919 r. przez S. Głąbińskiego19,
(4) Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej – projekt J. Buzka zgłoszony
30 maja 1919 r. 20. Wstępy zawierały także prywatne projekty ustawy zasadniczej zredagowane w 1919 r. przez S. Hłaskę i J. Polaka21,
(5) oraz przez T. Jankowskiego 22 (6).
Spośród tekstów zamieszczonych w zbiorze większość, bo sześć
projektów zawierała zróżnicowany w formie i treści wstęp zamieszczony bezpośrednio pod tytułem projektu konstytucji. Żaden
z tych projektów nie zawierał invocatio Dei. Wstępy – zredagowane
w 1919 r. – liczą od kilkudziesięciu do stukilkudziesięciu wyrazów,
a więc były niezbyt rozbudowane.
Na czoło wstępu – składającego się z dwóch zdań – w projekcie
opracowanym przez „Ankietę” umieszczono sformułowanie „My
naród polski, w Sejmie obecnym reprezentowany,...”. Wskazano
w nim autorytet ustrojodawczy: naród polski uchwalający konstytucję przez swoich przedstawicieli (Sejm). Stanowiło to także nawiązanie do pojęcia narodu występującego w Pierwszej Rzeczypospolitej. Następnie wyrażono podziękowanie Bogu Wszechmogącemu
„za wyzwolenie nas z półtorawiekowej niewoli, za odzyskanie niepodległości zjednoczonej Ojczyzny,...”. Konstytucja miała na celu
16
Projekty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawnictwo Kancelarii Cywilnej
Naczelnika Państwa, Warszawa 1920, ss 236 (z tego wydawnictwa pochodzą cytowane
fragmenty wstępów do projektów konstytucji).
17
Ibid., s. 140-156.
18
Ibid., s. 11-20.
19
Ibid., s. 64-80.
20
Ibid., s. 83-112.
21
Ibid., s. 171-184.
22
Ibid., s. 198-211.
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utrwalenie niepodległego bytu państwa i „potęgę państwa rozwinąć,
porządek publiczny utrzymać, bronić prawa i sprawiedliwości, pomnażać pomyślność powszechną i wolność naszą na wszystkie czasy
ugruntować,...”. Uchwalenie ustawy zasadniczej projekt powierzał
pierwszemu Sejmowi odrodzonej Polski, co uznano za kontynuację działalności Sejmu Wielkiego. Przewidziano złożenie uroczystej
przysięgi na konstytucję (jako księgę praw) zgodnie, z którą „…będziemy wszystkie jej przepisy miłować, szanować i wykonywać.”
Analizowany tekst wstępu do Projektu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zawiera: odniesienie do przeszłości, w tym do tradycji
ustrojowej Pierwszej Rzeczypospolitej oraz określenie okoliczności
i celu uchwalenia konstytucji23.
Wstęp do Projektu Deklaracji Konstytucyjnej z 3 maja
1919 r. – obejmujący trzy zdania – wskazuje na Sejm Rzeczypospolitej jako organ „powołany do nadania umiłowanej Ojczyźnie ustaw, odpowiadających Jej Majestatowi i rodzimej myśli,...”.
Zwraca uwagę chęć odrzucenia obcych wzorów ustrojowych przy
określeniu podstaw ustroju przyszłej Polski. Autorytet ustrojodawczy stanowił Naród Polski, którego reprezentanci wchodzili w skład
Sejmu. Do omawianego tekstu włączono szereg określeń zawartych
we wstępie do Ustawy Rządowej, do której się wprost odwoływano. Świadczy o tym fragment wstępu do Deklaracji Konstytucyjnej
wskazujący na to, że „los nas wszystkich zawisł od ugruntowania
i udoskonalenia Konstytucji Narodowej. Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej zebrany w chwili, która nas samym sobie wróciła, dla dobra
powszechnego, dla ugruntowania wolności i sprawiedliwości, dla
zabezpieczenia Ojczyzny i jej granic imieniem Narodu Polskiego
niniejszą deklarację uchwala i całkowicie za niewzruszoną ogłasza,
dopóki Naród wyraźną wolą swoją nieuzna potrzeby odmienienia
w niej czegokolwiek w trybie, prawem przepisany”. Wskazano tutaj
cel uchwalenia konstytucji. Dla aktu tego przewidziano utrudniony
tryb zmiany. W końcowej części wstępu wyrażono zasadę zgodności
ustaw z konstytucją. Wstęp ten wyróżnia się odniesieniem do tradycji konstytucyjnej, co wyraża się odwołaniem do Ustawy Rządowej
z 3 maja 1791 r.

23
M. K a l l a s, Wstępy, s. 530-531; M. E. S t e f a n i u k, op. cit., s. 669-670, 683,
686, 689.
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Tekst wstępu do Projektu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
S. Głąbińskiego – zgłoszonego 30 maja 1919 r. w formie wniosku
nagłego do Sejmu Ustawodawczego – ze względu na treść zostaje przytoczony w całości: „My narodu polskiego przedstawiciele,
zebrani na Sejmie Ustawodawczym niepodległej Ojczyzny naszej,
wyzwolonej wolą Opatrzności Bożej, przy pomocy polskiego oręża
i potężnych sprzymierzeńców, z długiej niewoli, ustanawiamy niniejsza konstytucję Rzeczypospolitej, aby wolność i zjednoczenie
narodu zabezpieczyć i po wieczyste czasy zachować, prawa i obowiązki obywateli utrwalić, rządy w państwie, zgodnie z wolą i pomyślnością narodu, zapewnić porządek, spokój i bezpieczeństwo
utrzymać, obronę prawa i sprawiedliwość wszystkim poręczyć.
Z niezachwianej woli narodu całego państwo jest Rzeczpospolitą
niepodległą i niepodzielną. Wola narodu jest źródłem i podstawą
praw i obowiązków obywateli, ustroju państwa i władz, w nim ustanowionych”. W tekście tym – składającym się z dwóch zdań – wskazano na to, że reprezentanci narodu polskiego wybrani do pierwszego Sejmu Ustawodawczego, mającego charakter konstytuanty
uchwalą ustawę zasadniczą. Według wstępu odrodzona Polska powstała z woli Opatrzności Bożej oraz „przy pomocy oręża polskiego i potężnych sprzymierzeńców” w czym wyraża się odniesienie
do historii. We wstępie wymieniono cele, które miała spełniać
nowa konstytucja. Akt ten miał w szczególności „...wolność i zjednoczenie narodu zabezpieczyć...” Według wstępu: „Wola narodu
jest źródłem i podstawą praw i obowiązków obywateli, ustroju państwa i władz w nim ustanowionych. Odrodzona Polska miała być
państwem niepodległym i unitarnym.
Najkrótszy wstęp w postaci jednego rozbudowanego zdania zawiera Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej J. Buzka złożony
do Sejmu 30 maja 1919 r. Projekt ten zakładał, że konstytucja będzie uchwalona przez naród polski w sposób pośredni, to jest przez
Sejm urządzający. Ustawa zasadnicza miała „...utrzymać porządek,
spokój i bezpieczeństwo na wewnątrz i zewnątrz, bronić prawa
i sprawiedliwości, pomnażać pomyślność powszechną i ugruntować
wolność naszą na wszystkie czasy...”.
Oba prywatne projekty konstytucji zamieszczone w Wydawnictwie Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa z 1920 r. zawierają
wstęp. Tekst Projektu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zredagowany przed początkiem maja 1919 r. przez S. Hłaskę i J. Polaka
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zawiera wstęp składający się z dwóch rozbudowanych zdań. Wstęp
określił tryb uchwalenia ustawy zasadniczej w sposób następujący: „My, naród polski, w osobach posłów naszych na sejmie konstytucyjnym zebrani niniejszą konstytucję Rzeczypospolitej naszej
uchwalamy...” Autorzy projektu wprost odwołują się do okoliczności, w których została uchwalona Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r.
Wstęp zawiera niezwykle krytyczną ocenę ówczesnej rzeczywistości
politycznej w Polsce i na świecie, charakteryzującą się też nieprzestrzeganiem norm konstytucyjnych. Dlatego uznali, że w Polsce „...
ścisłe przestrzeganie jej [konstytucji – M. K.] nakazów zapewni dobro obywateli, postęp ich ku coraz lepszej przyszłości i szczytny
nasz udział w sprawach całej ludzkości, ...”. Jest to kolejny przykład
przeceniania roli konstytucji w państwie, czego wcześniej nie ustrzegli się twórcy Ustawy Rządowej z 3 maja 1791 r. W końcowej części
wstępu sformułowano nakaz przestrzegania konstytucji zarówno
prze władze państwowe jak i obywateli.
Na początku października 1919 r. powstał Projekt Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej opracowany przez T. Jankowskiego. Obszerne fragmenty preambuły do Ustawy Rządowej z 3 maja 1791 r.
stanowią wstęp do projektu T. Jankowskiego.
Poddane analizie wstępy do projektów konstytucyjnych – składające się ze zdań oznajmujących – są stosunkowo krótkie i jednocześnie bardzo treściwe. Wszystkie teksty (poza projektem T.
Jankowskiego) wymieniają autorytet ustrojodawczy uprawniony
do uchwalenia konstytucji. Poza Projektem Deklaracji Konstytucyjnej oraz obydwoma prywatnymi, pozostałe teksty zawierają – zróżnicowane, co do formy – podziękowanie Opatrzności za wyzwolenie Polski z niewoli narodowej. Poza projektami S. Głąbińskiego
i J. Buzka pozostałe w sposób bezpośredni lub pośredni odwołują
się do wstępu i okoliczności uchwalenia Ustawy Rządowej 3 maja
1791 r. Wszystkie projekty (poza tekstem T. Jankowskiego) określały genezę przyszłej ustawy zasadniczej. Szczególną wartość analizowanych tekstów posiadają te ich fragmenty, które określały cele
mających być uchwalonych konstytucji w trybie demokratycznym.
Część omawianych tekstów zawiera wybrane zasady i wartości konstytucyjne, które miały uzyskać znaczenie normatywne. Okazało
się, że w toku postępowania legislacyjnego Sejmu Ustawodawczego nad projektami nowej ustawy zasadniczej nawiązano do niektó-
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rych sformułowań zawartych w analizowanych tekstach projektów
do konstytucji.
W dniu 12 czerwca 1920 zakończyły się prace Komisji Konstytucyjnej nad koalicyjnym projektem ustawy zasadniczej. Przed przeprowadzeniem trzeciego czytania tego projektu Komisja Konstytucyjna uchwaliła wstęp do konstytucji stanowiący jej integralną
część. Jak wiadomo ustalenie jego brzmienia było zasługą ks. Kazimierza Lutosławskiego 24. Bezpośrednio pod nazwą Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 r. zamieszczono invocatio
Dei w brzmieniu „W Imię Boga Wszechmogącego”. W tej formie
wyrażone wezwanie do Imienia Bożego było do zaakceptowania
przez wyznawców wszystkich religii monoteistycznych. Pierwsze
słowa wstępu do Konstytucji Marcowej były najbardziej zbliżone do sformułowania zawartego w Projekcie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej opracowanym przez „Ankietę”. Wstęp do aktu
z 1921 r. – stanowiący jedno rozbudowane zdanie – zawiera szereg odwołań do Konstytucji 3 maja. Ks. K. Lutosławski redagując
tę część wstępu spożytkował – w różnym zakresie – teksty wstępów
do projektów ustawy zasadniczej opracowanych w 1919 r. Częściowo jest to widoczne także przy określaniu celów nowej konstytucji.
Tak jak wstęp do Konstytucji 3 maja, tak też preambuła do Konstytucji Marcowej jest tekstem o charakterze agitacyjno-propagandowym o znacznym walorze ekspresyjności.

24
Zob. m.in. S. K r u k o w s k i, op. cit, s. 225; M. K a l l a s, Wstępy, s. 532-533;
S. R o g o w s k i, Preambuła w aktach konstytucyjnych II Rzeczypospolitej, „Akta Universitatis Wratislaviensis, nr 2616, Prawo CCLXXXIII, 2004, s. 380-385; M. E. S t e f a n i u k, op. cit., s. 673, 674, 681-382, 683, 685, 686, 689.
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Prawo Kanoniczne
52 (2009) nr 3-4

Ks. Ambroży Skorupa, Koncepcje odnowy życia konsekrowanego w Antepraeparatoria oraz ich recepcja w posoborowym prawie kanonicznym, Lublin 2008, Wydawnictwo KUL, ss. 208.
1. Ks. A. Skorupa podjął w swojej pracy habilitacyjnej problem niezmiernie
ciekawy, a w dodatku bardzo rzadko będący przedmiotem badań naukowych
we współczesnej kanonistyce. Chodzi mu o ukazanie koncepcji odnowy życia konsekrowanego w Acta Antepraeparatoria do Soboru Watykańskiego II oraz ich recepcji w posoborowym prawie kościelnym. Temat uważam za ambitny i godny refleksji
naukowej na poziomie pracy habilitacyjnej. Propozycje innowacji legislacyjnych,
jakie napływały do komisji przygotowujących obrady Soboru Watykańskiego II,
odzwierciedlają bowiem „klimat” przedsoborowego życia eklezjalnego i ukazują
sprawy, które wymagały niezbędnych zmian w radykalnie innych warunkach społecznych. Pozwalają one również lepiej zrozumieć oraz poprawnie interpretować
obecnie obowiązujące normy prawa zakonnego. Niestety, Autor niezbyt klarownie
wyjaśnił temat oraz problem swojej pracy i nie wskazał na jego novum, chociaż dla
znawców prawa zakonnego jest ono oczywiste. Celem pracy, notabene werbalizowanym aż trzykrotnie, jest zdaniem Autora „ukazanie pewnego etapu tworzenia
prawa” (s. 13) oraz „wykazanie, że wiele rozwiązań dotyczących życia konsekrowanego przyjętych po Soborze Watykańskim II dojrzewała (sic!) jeszcze przed soborem” (s. 13), dlatego też wyraża nadzieję, iż jego studium pomoże „w głębszym
poznaniu i zrozumieniu źródeł obowiązujących norm w Kościele, jak i jego nauki
na temat życia konsekrowanego” (s. 15).
2. Strukturę rozprawy Autor dostatecznie objaśnia we Wstępie (s. 11-13).
Na recenzowane opracowanie składają się: wstęp, pięć rozdziałów, wnioski, zakończenie, wykaz skrótów, sigla zakonne i bibliografia. Mam dwa zastrzeżenia do takiego układu: a) wypadało zamieścić krótkie podsumowanie i spis treści w którymś
z języków kongresowych; b) w bibliografii nie rozumiem kryterium dokonanych
podziałów. Chodzi mianowicie o zamieszczenie w źródłach (s. 179-186) nazwisk,
jak się domyślam, wnioskodawców i ponowne ich przytoczenie w spisie alfabetycznym oraz w indeksie nazwisk i urzędów, np. J. A. Murphy cytowany jest na s. 179,
s. 190 i s. 194. Ponadto Autor wprowadza w nim podział: Superiores Generales
Religiosorum, a nie czyni tego ani w stosunku do arcybiskupów i biskupów, ani
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do kongregacji rzymskich czy ośrodków uniwersyteckich. Jakie jest uzasadnienie
takiego braku konsekwencji?
Wstęp, pomimo wysuniętych zastrzeżeń, jest poprawny i wystarczająco zapoznaje czytelnika z kwestiami, jakie mają być przedmiotem refleksji naukowej. Pewne wątpliwości rodzą niektóre sformułowania, np. „W ramach pracy naukowej”
(s. 11). Czy Autor ma na myśli swoją pracę? Wydaje mi się, iż rozdział I należało zatytułować: Życie konsekrowane w strukturze Kościoła powszechnego (zamiast:
Podstawy życia konsekrowanego). Taka intytulacja bardziej odpowiadałaby jego
treści i pozostawałaby w logicznej łączności z nazwą rozdziału II: Życie konsekrowane w strukturze Kościoła partykularnego. Kolejne obiekcje dotyczą rozdziału IV:
czy postulaty instytutów zakonnych dotyczyły tylko zagadnień w nim omówionych?
Czy przełożeni zakonni nie interesowali się podstawami życia zakonnego ani jego
miejscem w Kościele partykularnym? Rozdział V jest logicznie i merytorycznie
korelatywny do tematu.
Skoro punktem odniesienia do analizy postulatów są regulacje zawarte w CIC
1917, to czy nie należało w większym zakresie wykorzystać komentarzy do prawa
zakonnego Kodeksu pio-benedyktyńskiego? Odwołanie się zaledwie do czterech
autorów (s. 14, pomijam kanonistów przytoczonych w przyp. 4) wydaje się nader
skąpe.
3. 1. We Wstępie Autor bardzo ogólnie ustosunkował się do podstawowego
źródła, jakim są Acta Antepraeparatoria (s. 10-11). Można też było bliżej scharakteryzować przed- i posoborowe dokumenty Stolicy Apostolskiej, zwłaszcza te,
które doczekały się recepcji w KPK z 1983 r. W relacji do literatury przedmiotu
wypada się zgodzić z jego opinią: „Nie jest mi znane opracowanie całościowe
wotów w aspekcie życia zakonnego” (s. 13). Niemniej wypadało przywołać analogiczne opracowania, dowodzące sensowności sięgania do Acta Antepraeparatoria. Do takich zaliczam chociażby znakomite studium o sakramencie bierzmowania: J. Zendl, Die Theologie der Firmung in der Vorbereitung und in den Akten
des Zweiten Vatikanischen Konzils, Paderborn 1986, ss. 454. Spis literatury przedmiotu nie jest „przesadnie” bogaty i brak w nim opracowań niemal powszechnie
przywoływanych w znanych komentarzach do „prawa zakonnego”. Przykładowo
wymienię: J. Beyer, Le droit de la vie consacrée, t. I: Normes communes; t. II: Instituts et sociétés, Paris 1988; F. Gallen, Canon Law of Religious, New York 1983; B.
Primetshofer, Ordensrecht auf der Grundlage des Codex Iuris Canonici1983 unter
Berücksichtigung des staatlichen Rechts der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs
und der Schweiz, Freiburg i. B. 1978; Freiburg i. B. 19883; tenże, Ordensrecht. Auf
der Grundlage des Codex Iuris Canonici 1983 unter Berücksichtigung des staatlichen
Rechts der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs und der Schweiz, Freiburg i. B.
20034; G. Ghirlanda, V. de Paolis, A. Montana, La vita consecrata, Bologna 1983;
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R. Henseler, Ordensrecht, Essen 1987; F. Berzdorf OSB, Autonomie und Exemtion
der kanonischen Lebensverbände (Münchener Theologische Studien, III Kanonistische Abteilung, Bd. 49), St. Ottilien 1995; W przypisach (np. s. 143, przyp. 1)
cytowany jest T. Rincón-Pérez, La Vida consegrada en la Iglesia latina. Estatuto
teológico-canónico, Pamplona 2001, lecz nie został on podany w literaturze. Pomimo tego zakres wykorzystanej bibliografii jest dostateczny, jeżeli się uwzględni
specyfikę tematu recenzowanej pracy.
3. 2. Zapis bibliograficzny sporządzony jest w zasadzie poprawnie, ale podtrzymuję uwagi krytyczne wyrażone wyżej. W skrótach występują pewne błędy
literowe, np. Catechesi tradende (s. 175); Vita consecrasta (s. 176); przy PPK brak
redaktora; nie jest mi znany zakon domonikanów (s. 178). W siglach niepoprawne
jest też tłumaczenie OFM jako: Zakon Ojców Franciszkanów (s. 178); ta abrewiacja oznacza: Zakon Braci Mniejszych, jak to zresztą Autor właściwie tłumaczy przy
OFMCap oraz OFMConv. W spisie alfabetycznym Autor podaje skrót ADCOVIIA, który wyjaśnił w wykazie skrótów i niepotrzebnie w nawiasie dodaje Antepraeparatoria (s. 187-193). W indeksie nazwisk błędne są zapisy: Volumnis (s. 194);
Nimes (tamże) – powinno być Nîmes; Padeborn (tamże); S. Officci (s. 202); Consistoliaris (tamże); Pontificia Athenaeum (tamże); Pii I (s. 203); degree ! (tamże).
Jakie kryterium przyjął Autor przy wyliczaniu dokumentów papieży (s. 204-205)?
W wykazie literatury też daje się zauważyć pewne błędy, np. Weltstant (s. 206);
dans dans (tamże); Handbuchder (s. 207). Komentarz do Kodeksu – bez Autora
(s. 208); ad baptisma? (tamże); niedokładny jest zapis mojego komentarza (tamże).
Są to oczywiście tylko uwagi redakcyjne, ale od kandydata na samodzielnego pracownika naukowego można wymagać większej staranności także w tym względzie.
4. W celu zrealizowania swoich zamiarów badawczych ks. A. Skorupa przyjął
metodę historyczno-prawną (s. 14). Nie wspomina natomiast o metodzie analizy
porównawczej. Skoro jednak w temacie pracy werbalizuje się recepcję koncepcji
odnowy życia konsekrowanego w posoborowym prawie kościelnym, to należało
taką metodę zastosować. Autor nie wspomina też o doszukiwaniu się celu ustaw
kościelnych: ratio est anima legis – przykro tę podstawową zasadę mu przypominać.
A właśnie w kontekście tej problematyki należało koniecznie wspomnieć o próbie
jej odkrycia i ukazania. Niezależnie od tego sądzę, że przyjęta przez Autora metoda jest odpowiednia dla tego opracowania.
5. Wstęp zawiera wszystkie wymagane elementy, ale podtrzymuję uwagi poczynione w p. 2. W rozdziale pierwszym Autor omawia podstawy życia konsekrowanego. Już jedno z pierwszych zdań rodzi pewną wątpliwość. Autor pisze: „Było to ujęcie
mające podkreślić wspólnotowy, instytucjonalny wymiar życia zakonnego” (s. 17).
Czy można utożsamiać wymiar wspólnotowy z instytucjonalnym? W moim przekonaniu nie. Każda bowiem forma życia konsekrowanego ma wymiar instytucjonalny,
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który wynika z zatwierdzenia przez kompetentną władzę kościelną, ale w nie każdej
prowadzi się życie wspólne, czego ewidentnym przykładem są instytuty świeckie.
Przy krótkiej wzmiance o prawie do wyboru drogi życia zakonnego (s. 23) wypadało w przypisie przywołać artykuł piszącego recenzję: Prawo wiernego do własnej drogi życia duchowego, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 34 (2001) s. 144-153
(nr dedykowany ks. prof. dr. hab. R. Sobańskiemu). W sumie jednak ta część pracy
dobrze ukazuje przedsoborowe zainteresowanie życiem zakonnym i troskę o jego
przystosowaną odnowę. Teologiczna motywacja wotów, dotycząca na przykład biblijnych podstaw życia zakonnego czy jego immanentnej godności, jest o wiele
głębsza, aniżeli w komentarzach do prawa zakonnego sprzed Vaticanum II. Trudno
mi jednak zgodzić się z opinią, iż „Zadania wynikające z […] posługi biskupiej musiałyby być realizowane wyłącznie ze świeckimi” (s. 22). To nie jest istotny skutek
nieobecności zakonników w diecezji i nie uzasadnia ich pobytu w Kościele partykularnym. Taka wizja, pozbawiona wymiaru eklezjalnego i eschatycznego, byłaby próbą czysto instrumentalnego traktowania zakonów w przyszłości. Przeciwstawiają
się jej postulaty domagające się właśnie zwrócenia uwagi na ten (eklezjalny) aspekt
życia zakonnego (s. 25-26). Pewne postulaty, zwłaszcza odnoszące się do życia
mniszego (nazwanego przez jednego z biskupów „egoizmem mistycznym”), budzą
zdumienie i są przejawem przesadnego aktywizmu oraz braku zrozumienia dla
kontemplacji, pokuty i modlitwy (s. 26-30). À propos: gdzie we Francji znajduje
się diecezja Dique (s. 27)? Część o przywilejach zakonów (s. 31-40) wydaje mi się
zbyt mało transparentna. Szkoda, że do ogólnego omówienia przywilejów ks. Skorupa nie wykorzystał wnikliwego studium: A. McCormack, The Term <privilege>.
A Textual Study of this Meaning and use in the 1983 Code of Canon Law, Roma
1997, ss. 442. Odnosi się ono wprawdzie do KPK 1983, ale zawiera również cenne uwagi historyczne. Przy omawianiu sposobu nadawania przywilejów zachodzi
pomyłka: ze względu na cel tłumaczone jest jako ratione modi (sic! s. 32). Trudno
też zgodzić się z opinią, że privilegium canonis, privilegium fori oraz privilegium immunitatis należą do „przywilejów typowo zakonnych” (s. 32). Według can. 119-122
przysługiwały one (łącznie z niewspomnianym privilegium competentiae) wszystkim
duchownym. Wystarczyło w tej materii sięgnąć do ulubionego przez Autora komentarza F. Bączkowicza […] (t. I, s. 309-316, wyd. 3 z 1957 r. – notabene dlaczego
nie korzysta on z tego wydania?), aby uniknąć takiego błędu. Przy analizie wotów
dotyczących przywileju egzempcji oraz innych z nią związanych, dostrzegamy defekt metodologicznej precyzji, co przejawia się w niepotrzebnych powtórzeniach
(np. s. 33 i s. 34), braku ścisłości terminologicznej (co Autor rozumie przez „przestępstwo przebywania przeciw specjalnym obowiązkom zakonnym poza klasztorem” /s. 27/? Przywołane w przypisach kanony CIC 1917 bezpośrednio nie dotyczą
tej kwestii), a czasem nawet w niepoprawnej wykładni przepisów dawnego Kodek-
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su. Dla przykładu: czy przełożonym zakonów wyjętych przysługiwało „otrzymanie
stypendium mszalnego” (s. 38 – co znaczy „otrzymanie”?); „udzielenie jurysdykcji
do spowiadania” (s. 39)? CIC stanowi coś wręcz przeciwnego: can. 831 § 3: „Etiam
religiosi, licet exempti, circa stipem manualem stare debent decreto Ordinarii loci
aut dioecesis consuetudini”; can. 874 § 1: „Iurisdictionem delegatam ad recipiendas confessiones […] confert sacerdotibus tum saecularibus tum religiosis etiam
exemptis Ordinarius loci”. Te kanony zostały umieszczone w przypisach, dlaczego więc taka pomyłka? Pozytywnie oceniam natomiast relację opinii odnoszących
się do przywileju egzempcji (s. 40-55). Tu Autor wykazał większą dociekliwość
badawczą i w sposób rzeczowy, według właściwych mierników merytorycznych,
przedstawił wota osób oraz instytucji. Nie podzielam wszakże zdania: „Pasterzem
wszystkich wiernych ochrzczonych w diecezji jest biskup”(s. 52). To jakieś nader
osobliwe odkrycie naukowe! Podoba mi się natomiast prezentacja postulatów, dotyczących instytutów świeckich oraz pustelników i stanu dziewic. Wnioski podane
na końcu tego rozdziału są logiczne. Autor podkreśla, jak żywe było w tym okresie
zainteresowanie odnową życia zakonnego i jego przystosowaniem do nowych warunków społecznych.
Rozdział drugi poświęcony jest życiu konsekrowanemu w strukturze Kościoła
partykularnego (s. 63-92). Sądzę, iż z metodologicznego punktu widzenia w tym
rozdziale należało umieścić treści p. 1. 7. 3 („Egzempcja w strukturze Kościołów lokalnych”) i 1. 7. 4 („Egzempcja a zależność zakonników od władzy kościelnej”) z rozdziału pierwszego, aby uniknąć zbędnych powtórzeń. Niezrozumiałe
jest dla mnie zdanie: „W poprzedniej części pracy zostało ukazane życie zakonów w strukturze Kościoła powszechnego i partykularnego […]” (s. 63). W jakim
związku logicznym pozostaje to z tytułem tego rozdziału? Wzmiankując relacje
do ordynariusza miejsca (s. 63-64) trzeba było przytoczyć dobrą rozprawę doktorską naszego byłego pracownika, ks. Z. Podleckiego: Las relaciones entre obispos y
religiosos. Estudio historio-canonico, Pamplona 1990. Co Autor ma na myśli pisząc:
„Jeżeli diecezja kierowana przez arcybiskupa nie miała podwładnych (sic!) diecezji
biskupich, to taki był arcybiskup także” (s. 64)? Czy rzeczywiście do obowiązków
duszpasterskich metropolity „można zaliczyć […] spowiadanie oraz głoszenie słowa Bożego podczas wizytacji” (s. 65). Przywołany w przyp. can. 1572 § 2 odnosi
się do sędziego kościelnego (De iudice). Czy nie należało odróżnić kompetencji
metropolity od kompetencji biskupa (s. 64-70), skoro Autor rozważa je oddzielnie?
Wydaje mi się, iż w tej części zbędne jest dosłowne przytaczanie kanonów dawnego
Kodeksu. Dopiero p. 2. 2 pozostaje w merytorycznym kontekście do omawianej
problematyki. Interesujący jest wszakże wątek dotyczący współpracy biskupa z zakonnikami oraz duszpasterstwa parafialnego. Ujawnia on napięcia występujące
w Kościołach partykularnych, spowodowane m.in. odmiennym sposobem rozu-
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mienia potrzeb tych Kościołów przez biskupów i zakonników oraz tradycyjnym
pojmowaniem życia i działalności zakonów. Kontrowersje budziły również sprawy
prowadzenia kolegiów zakonnych dla dzieci i młodzieży oraz kultu publicznego
(s. 75-79). Już wtedy dostrzegano także potrzebę modyfikacji przepisów regulujących spowiedź zakonnic – literalne przestrzeganie kanonów CIC 1917 utrudniało
siostrom korzystanie z sakramentu pojednania. Przedmiotem postulatów były nadto
kwestie współpracy na terenach misyjnych, zarządu wewnętrznego, formacji i kwesty. Autor przedstawił je rzetelnie, dobrze wykorzystując bazę źródłową. Wnioski
końcowe (s. 90-92) są poprawnym zwieńczeniem przeprowadzonej analizy.
Przedmiotem rozdziału trzeciego (s. 93-120) są wewnętrzne sprawy instytutów
zakonnych. Ks. Skorupa słusznie podkreśla, że od ich należytego uregulowania
w dużej mierze zależy funkcjonowanie instytutów (s. 93). W tej partii opracowania znowu odkrywamy szerokie spektrum problemów, jakie zdaniem autorów
propozycji wymagały rewizji. Zalicza się do nich: dostosowanie życia zakonnego
do potrzeb czasu, powrót do ducha założycieli, sposób praktykowania rad ewangelicznych, zmiany w prawie własnym, formację oraz rolę trzecich zakonów. Nadesłane postulaty dowodzą wnikliwej obserwacji życia zakonnego i zatroskania o jego
ewangeliczną jakość. Cenne są też wskazówki odnośnie do celu i metod przeprowadzenia reformy. Nawet tak pozornie błahe sprawy jak strój zakonny – częstokroć
niepraktyczny i budzący zdziwienie – znalazły się w postulatach. Zwracano także
uwagę na opiekę medyczną, która w swoich tradycyjnych formach nie odpowiadała
już współczesnym warunkom. Przy uwagach odnoszących się do modlitwy brewiarzowej (s. 98-99) Autor niepotrzebnie wspomina o sprawowaniu sakramentów
św. oraz o „obrzędzie sprawowania profesji zakonnej” (s. 98 – wyrażenie zdumiewające!). Twórcze są opinie o konieczności powrotu do ducha i myśli założyciela
(s. 99-102), co było zresztą charakterystyczne dla wielu enuncjacji soborowych.
Wypaczenie ducha założyciela i próby łatwiejszego życia czy kompromis ze światem prowadzi do utraty tożsamości danego instytutu. Jak „krzyk bólu” brzmi wypowiedź włoskiego biskupa M. Adazziego: „[…] valde vigilanti sunt Religiosi, qui
[…] opera lucrativa gerunt […] isti Religiosi opera charitativa in institutiones commerciales aut industriales commutavere /?/ et in maximo luxu vivint /?/” (s. 100).
Odkrycie przez Autora takich głosów jest niezmiernie cenne i dowodzi wnikliwej
analizy treści Antepraeparatoria. Zauważa on też, iż wierność duchowi założyciela
jest wiernością Kościołowi, który jego zamiary kompetentnie zatwierdził. Zainteresowanie ks. Skorupy budzą nadto opinie o składaniu ślubów zakonnych, zwłaszcza
prostych i uroczystych – co notabene znalazło swoje normatywne odzwierciedlenie
w obowiązującym Kodeksie – oraz o sposobie praktykowania rad ewangelicznych,
szczególnie ślubu ubóstwa (s. 104-106). Zreferowanie tych kwestii jest rzetelne.
Podobnie oceniam prezentację wotów o konieczności zmian w prawie własnym.
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Słusznie sporo uwagi badawczej poświęca Autor formacji zakonnej (s. 110-117),
gdyż ten problem był poruszany w licznych postulatach z różnych stron świata
i świadczył o zatroskaniu odpowiednim przygotowaniem do życia zakonnego i pracy apostolskiej w wielorakich jej dziedzinach. Rozdział ten kończy omówienie
„sprawy trzecich zakonów”. Na s. 118 Autor wymienia „dwie kwestie”, a ogranicza
się do eksplikacji jednej. Jaka była ta druga? Wnioski podane na końcu rozdziału
robią raczej wrażenie podsumowania niż krytycznej refleksji nad przedstawioną
problematyką.
Treścią rozdziału czwartego (s. 121-142) są postulaty instytutów zakonnych,
które z zapowiedzianym Soborem też wiązały oczekiwanie dokonania potrzebnych
zmian. Nie wiem, czy słuszne jest spostrzeżenie, że autorami opinii byli „w większości przełożeni najwyżsi, jak w przypadku zakonów o regule benedyktyńskiej”
(s. 121). Skąd to „benedyktyńskie” ograniczenie? Z analizy Antepraeparatoria
to nie wynika. Wota obejmują cały wachlarz kwestii, które podówczas były żywotne
dla zakonów. Przy ich redakcji wykorzystano m. in. materiały Pierwszego Kongresu Stanów Doskonałości, który odbył się w 1950 r. w Rzymie. Zwrócono na nim
uwagę na zagrożenia dla życia zakonnego, spowodowane szerzącym się ateizmem
i materializmem, oraz na utratę przez niektóre zakony własnej tożsamości. Dlatego też w wotach domagano się sprecyzowania specyfiki życia zakonnego, opartej
na przesłankach teologicznych, powrotu do zdrowych tradycji i odczytania na nowo
zamiarów założycieli. Te myśli Autor dobrze „wyłuskał” z tekstów źródłowych.
Udana jest także prezentacja kwestii dyscypliny zakonnej, zajmującej poczesne
miejsce w dezyderatach przełożonych. Aż w jedenastu podpunktach (s. 124-135)
ks. Skorupa analizuje poszczególne zagadnienia. Temat, bodaj najbardziej podstawowy, stanowi formacja zakonna, w tym zróżnicowane jej prowadzenie dla braci
niekapłanów w instytutach kleryckich oraz w żeńskich klasztorach kontemplacyjnych. Nadto zauważa, że szczególną troskę należy poświęcić formacji duchownych
zakonnych. Dziwi mnie nieco dystynkcja w zdaniu: „Przełożony domu formacyjnego jest odpowiedzialny za […] przystępowanie do Komunii świętej i sakramentów”
(s. 129). Czyżby Eucharystia nie zaliczała się do sakramentów? Jakie sakramenty
ma Autor na myśli? Cenne są wota domagające się większej troski o higienę osobistą (sic!) oraz o zabezpieczenie materialne dla osób starszych (s. 130). Przełożeni
zakonni, podobnie jak biskupi, domagali się zmiany przepisów regulujących przystępowanie do spowiedzi sióstr zakonnych – chodziło przede wszystkim o zapewnienie im większej wolności w tym względzie oraz o możliwość wyboru spowiednika, czego nie gwarantowały normy CIC 1917. Interesujące są nadto propozycje
odnoszące się do relacji zakonników z ordynariuszem miejsca oraz ich współpracy
z duchowieństwem diecezjalnym (s. 136-141). Niemal jednomyślnie wypowiadano
się na temat konieczności takiej współpracy, natomiast różne były jej koncepcje.
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Według jednej zakony powinny wypełniać zadania duszpasterskie w parafiach,
w myśl drugiej duszpasterstwo parafialne przeszkadza instytutowi w zachowaniu
wierności zamiarom i myślom założycieli. Logicznie niespójny wydaje mi się passus;
„Przedstawiano zarzuty, w których podkreśla się niezgodność posługi apostolskiej
z duchem zakonnym […]. Niektóre zakony i ich klasztory przez długi czas wykonywały posługi parafialne” (s. 137). Wobec tego jaki trend przeważał? Ukazanie całości dezyderatów w tej niezmiernej ważnej dla Kościoła dziedzinie jest interesujące
i dowodzi zrozumienia potrzeby współpracy oraz koordynacji zadań apostolskich.
Wnioski i w tym rozdziale są tylko rekapitulacją przeprowadzonej analizy.
Ostatni, piąty rozdział (s. 143-170), niejako z natury rzeczy budzi największe
zainteresowanie kanonisty. Ważne są bowiem sugestie i postulaty, ale istotniejszy
jest fakt, czy i w jakim zakresie stały się one „ciałem”, czyli doczekały się normatywnej recepcji w prawie posoborowym oraz znalazły odzwierciedlenie w soborowym
i posoborowym nauczaniu Kościoła, a nie pozostały tylko w utopijnej sferze życzeń.
Trud tej retrospektywnej analizy wypada docenić. Ta część rozprawy habilitacyjnej
ks. Skorupy kreatywnie zwieńcza wcześniejsze rozważania. Na podstawie przyjętej
w poprzednich rozdziałach struktury tematycznej próbuje on ukazać, jakie opinie
zyskały największe uznanie i zostały recypowane. Ta swoista diástasis i sýnthesis
dezyderatów oraz ich doktrynalnych i normatywnych „owoców” jest ciekawa i dość
udana. Nie brakuje wszakże pewnych potknięć w formułowaniu wniosków. Nie rozumiem np. zdania: „To ze względu na praktykę rad ewangelicznych, którą realizują osoby konsekrowane, jest przyczyną obiektywnej wyższości życia konsekrowanego” (s. 144). Papież Jan Paweł II chyba klarowniej wyraził tę myśl w Vita consecrata,
na którą powołuje się Autor. Eklezjalna świadomość niektórych Ojców Soboru
czy redaktorów Kodeksu nie dojrzała jeszcze wówczas do właściwego umieszczenia
osób konsekrowanych w strukturze Ludu Bożego, czego wyrazem jest kan. 207
oraz ich pominięcie w modlitwach eucharystycznych (s. 144-146). Zmiany doktrynalne, jak słusznie podkreśla Autor, nastąpiły dopiero w nauczaniu papieża Jana
Pawła II. Posługa apostolska instytutów zakonnych doczekała się dość korzystnych
ujęć w dekrecie soborowym Christus Dominus, w motu proprio Ecclesiae Sanctae
oraz w Notae directivae Mutuae relationes. W instrukcjach Venite seorsum oraz
Verbi sponsa uwzględniono również postulaty dotyczące życia kontemplacyjnego,
szczególnie mniszek. Wbrew oczekiwaniom niektórych środowisk, upatrujących
w klasztorach kontemplacyjnych enklawy próżniaków – nawiązuję do „egoizmu
mistycznego” (zob. s. 5) i dekonspirujących ich brak sentire cum Ecclesia, potrzeba i znaczenie tego sposobu życia zostało jednoznacznie zaakceptowane: „[…]
otrzymują […] w mistycznym Ciele Chrystusa znakomity udział” – zob. kan. 674.
Pozytywne innowacje ks. Skorupa dostrzega także w odniesieniu do przywilejów
zakonnych (s. 149) i nowych form życia konsekrowanego (s. 149-151). Wykazuje,
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iż problemy władzy biskupa w sprawach apostolatu (nie podoba mi się sformułowanie „apostolatów” – s. 151) i związana z nim posługa katechetyczna oraz
prowadzenie szkół zakonnych też znalazły realny oddźwięk legislacyjny. Nowego
ujęcia doczekały się także postulowane kompetencje w dziedzinie kultu publicznego. W dekrecie Christus Dominus jednoznacznie została określona zależność
zakonników od ordynariuszy miejsca, co też przyjął KPK w kan. 678. Zobligowani są oni również do przestrzegania prawa partykularnego, niezależnie od posiadania przywileju egzempcji. Pomyślnie rozwiązano nadto, często podnoszoną
w dezyderatach, kwestię spowiedzi sióstr zakonnych, derogując ustawy poprzedniego Kodeksu. Autor dostrzega również recepcję niektórych wotów dotyczących
spraw wewnętrznych zakonów (autonomia) oraz dostosowania życia zakonnego
do potrzeb czasu, przy czym na s. 158-160 występują zbędne powtórki, a zdanie:
„Korzystanie z różnych środków […] było wskazaniem Soboru […]. Ważniejsze
bowiem jest zaufanie Opatrzności Bożej” (s. 158) trudno zaliczyć do udanych. Bardzo ogólnie wypowiada się on w sprawie praktyki rady ubóstwa: „W regulacjach
kodeksowych wskazuje się pewne praktyki” (s. 161). Jakie? Pochlebnie oceniam
uwagi o formacji (s. 163-166) – w tym zakresie odnotowujemy bodaj najbardziej
istotne zmiany doktrynalne i normatywne. Nie brakuje wszak i tutaj stwierdzeń
„odkrywczych”, np. „[…] okres po pierwszej profesji wieczystej” (s. 165). Typowy
przykład contradictio in terminis. O nowych formach działalności trzecich zakonów
napisałem artykuł: Partycypacja wiernych w duchowości instytutu zakonnego, Kościół i prawo, 9(1991) 211-221 – wypadało go przywołać. Wnioski końcowe tego
rozdziału właściwie odnoszą się do całego studium.
Zakończenie jest rekapitulacją refleksji naukowych recenzowanej rozprawy.
Zwięźle ukazują one, jak żywe było zainteresowanie reformą Kościoła, w tym także
życia zakonnego. Wnikliwe wydobycie tych treści z Antepraeparatoria jest niewątpliwie dużym osiągnięciem intelektualnym ks. Skorupy i dowodzi jego wnikliwości
badawczej.
6. 1. Rozprawa napisana jest poprawnie i z zastosowaniem odpowiedniej terminologii kanonistycznej. Styl jest jednak zbyt mało giętki. Nie brakuje też pewnych
nieścisłości, czy wręcz dziwaczności frazeologicznych. Tylko egzemplarycznie przytoczę niektóre: „w metodzie pracy” (s. 10); „oczekiwania pod adresem” (s. 11); fonetyczne kuriozum i błąd stylistyczny na s. 12: czterokrotne „miał; „trosce Kościoła
wobec” (s. 14); „przychodzi wyraźne stanowisko” (s. 53); „z obserwacji autorów”
(s. 104) – kiedy i gdzie ich Autor obserwował? „świadomość osób zakonnych powrotu” (s. 124); trzykrotne „kierownicza rola” i „kierowanie” (s. 137); „pokazuje
to” (s. 170). Wypada ks. Skorupie zaproponować lepsze opanowanie i pieczołowite
stosowanie starej zasady: saepe stylum vertas.
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6. 2. Redakcję techniczną rozprawy oceniam pozytywnie, jakkolwiek przed oddaniem tej pracy do druku należało dokonać jeszcze staranniejszej korekty tekstu. Przykładowo podam niedokładności, jakie zauważyłem: nie ma skrótów imion
niektórych autorów na s. 14; na tejże stronie niepełne jest zdanie: „W części […]”;
„opere prymario” (s. 14, przp. 3); „Theologoco” (s. 15, przyp. 8); brak w literaturze
Andresa (zob. s. 15, przyp. 8 i s. 209); „nucupant” (s. 17, przyp 1); „revocari debent
in forum mentem”? (s. 25); s. 28: (Congregatio) de „Sacris ritus”; s. 28: „cogitare deberent?; s. 31: „plane subiecta” (s. 31,przyp. 33); „alia tertiooboedientia”?
(s. 53); „commorantursaepe” (s. 72); „queralas (s. 77); „confessarius complementares” (s. 80); „Sedes sapientia” (s. 113); „[…] nie sprawowali urzędu in aeterni”
(s. 132); „w prawach duszpasterstwa powołań” (s. 138); „specaitim” (s. 139); „exigetias” (tamże).
7. Podstawową wartością tej pracy jest nowatorska refleksja naukowa nad zawartymi w Antepraeparatoria wotami dotyczącymi odnowy życia konsekrowanego
oraz jej usystematyzowany i logiczny wywód. Ks. Skorupa nie uchyla się przed analizą zagadnień spornych i dyskusyjnych w pracach przygotowawczych do Soboru
Watykańskiego II i ówczesnej kanonistyce oraz ostrożnie, lecz w sposób dobrze
uzasadniony, wypowiada własną opinię. Sformułowane uwagi krytyczne nie podważają waloru naukowego recenzowanego studium Autor dobrze wykorzystał bibliografię przedmiotu, zwłaszcza obcojęzyczną, i dokonał umiejętnej analizy źródeł, czyli dezyderatów nadesłanych do Stolicy Apostolskiej. Sądzę, iż dostatecznie
zrealizował swoje zamierzenia badawcze i wniósł pewien nowy wkład do badań
nad „korzeniami legislacyjnymi” obowiązującego prawa o instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego. Dzięki temu ubogacił polską – i chyba nie tylko – kanonistykę o wartościowe studium z zakresu szeroko
rozumianego prawa zakonnego.
o. Bronisław W. Zubert OFM

Andrzej Sosnowski, L’impedimento matrimoniale del voto perpetuo di castità (can.
1088 C.I.C.). Evoluzione storica e legislazione vigente, Roma 2007, ss. 331.
Ogólna prezentacja rozprawy. Praca ks. A. Sosnowskiego poświęcona jest jednej
z okoliczności czyniących osobę ludzką niezdolną do zawarcia ważnego małżeństwa na forum kanonicznym, mianowicie przeszkodzie wieczystego publicznego
ślubu czystości złożonego w instytucie zakonnym, o czym mówi kan. 1088 KPK.
Podjęta problematyka z zakresu kanonicznych przeszkód małżeńskich w szczegól-

Prawo Kanoniczne_52_3-4.indd 414

28-10-2009 09:05:55

[11]

RECENZJE

415

ności, ustalonych przez prawo małżeńskie materialne, jest istotna i nader aktualna,
zwłaszcza w środowisku kościelnym.
Opracowanie posiada charakter pionierski; nie ma w literaturze przedmiotu
pracy podejmującej wspomnianą tematykę. Kanoniści, którzy traktowali na temat tej przeszkody małżeńskiej, najczęściej poprzestawali na zwięzłej i ogólnej
prezentacji aktualnej dyscypliny w tym względzie. Rozprawa ks. A. Sosnowskiego
rzuca istotne światło na treść i naturę przeszkody wieczystego publicznego ślubu
czystości składanego w instytucie zakonnym; wreszcie pozwala ona zgłębić wielowiekowy, bardzo złożony proces formowania się dyscypliny kanonicznej w tym
przedmiocie.
Pracę stanowią: strona tytułowa, wprowadzenie, cztery rozdziały, wnioski, wykaz objaśnień i skrótów, bibliografia, wykaz imion, spis treści; całość zamknięto
na 331 stronach. Rozprawa została wydana drukiem w Rzymie w 2007 roku; starannie dokonało tego Wydawnictwo Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego
w ramach realizowanej przez tę instytucję serii wydawniczej: Tesi Gregoriana. Serie
Diritto Canonico (t. 75).
W wprowadzeniu do dysertacji (s. 7-10) Autor prezentuje kolejno: relacje pomiędzy korzystaniem przez wiernych chrześcijan z prawa do zawarcia małżeństwa
a stosowaniem ewangelicznej rady czystości, którą to radę ustawodawca kościelny
ustanowił przeszkodą rozrywającą publicznego wieczystego ślubu czystości w instytucie zakonnym; specyficzny przedmiot rozprawy i metody badawcze wykorzystane
w realizacji zadania; zwięzłe informacje o treści poszczególnych rozdziałów oraz
cel pracy.
Rozdział I pracy, zatytułowany: Problematyka porzucenia życia konsekrowanego i następczego małżeństwa od początków aż do reformy gregoriańskiej, Ks. Andrzej Sosnowski poświęca analizie ustawodawstw: kościelnego i cywilnego, które
we wspomnianym okresie starały się popierać wierność osób obierających styl życia właściwy Jezusowi żyjącemu w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie woli Ojca
(s. 11-88). Autor analizuje najpierw pierwsze formy życia konsekrowanego, poczynając od ascetów, po dziewice, wdowy, eremitów i cenobitów. Jak sam zaznacza,
podejmuje on wspomniany wysiłek po to, by zrozumieć kwestię niezgodności stylu
życia osób, które zobowiązały się żyć w doskonałej wstrzemięźliwości, ze stanem
małżeńskim, oraz pojąć problem możliwości porzucenia tego stanu życia poprzez
zawarcie małżeństwa (s. 8). W swych poszukiwaniach historyczno-prawnych Autor stara się zgłębić pierwsze reguły zakonne: św. Pachomiusza, św. Bazylego,
św. Augustyna i św. Benedykta, które zobowiązują osoby podejmujące formę życia monastycznego do przestrzegania zasady wierności konsekracji zakonnej oraz
regulują kwestię porzucenia wspomnianego stylu życia. Następnie podejmuje on
rozważania nad ustawodawstwem soborowym i papieskim, które zabrania wiernym
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chrześcijanom przejścia ze stanu zakonnego do stanu małżeńskiego; to pierwsze
prawodawstwo Autor dzieli na to sprzed Soboru w Chalcedonie (451) oraz ustawodawstwo pochalcedońskie. W końcu zajmuje się on legislacją cywilną z tego okresu, która również potwierdza dyscyplinę kanoniczną w przedmiocie porzucenia
stanu życia zakonnego przez zawarcie małżeństwa.
W rozdziale drugim: Zakaz zawierania małżeństwa przez osoby konsekrowane
od Soborów Laterańskich do Soboru Trydenckiego Autor analizuje kolejne dokumenty soborowe oraz dekretały papieskie z tego okresu, które traktują nt. ślubu
czystości składanego przez członków zakonów i dyspensy od tej przeszkody małżeńskiej (s. 89-138). Najpierw bada on dekrety czterech kolejnych Soborów Laterańskich w tym przedmiocie (1123-1215). Następnie śledzi dalszy rozwój ustawodawstwa papieskiego i soborowego w zakresie ślubu czystości, aż do czasu Soboru
Trydenckiego (1545). W końcu podejmuje on kwestię ożywionych dyskusji, które
prowadzono w tym okresie nt. władzy i możliwości udzielenia dyspensy od ślubu czystości. W tym ostatnim przypadku Autor dokonuje rozróżnienia pomiędzy
ślubami czystości prostymi i uroczystymi, oddzielnie analizując kwestie aplikacji
wspomnianego zakazu zawarcia małżeństwa oraz dyspensowania od tegoż ślubu
w jednym i drugim przypadku.
Rozdział trzeci dysertacji Ks. A. Sosnowski poświęca instytucji dyspensy od ślubu oraz samej przeszkodzie ślubu czystości od Soboru Trydenckiego do promulgacji
Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r. (s. 139-221). W tym okresie, jak zauważa
Autor, odnotowuje się znaczny postęp w refleksji teologiczno-prawnej dotyczącej
życia religijnego i samego węzła małżeńskiego. Kościół czasu Soboru Trydenckiego
musiał bowiem stawić czoła reformacji protestanckiej, która pociągnęła za sobą
liczne przypadki porzucenia życia zakonnego, w tym – poszukiwać odpowiednich
środków kanonicznych dla przypomnienia znaczenia obowiązków zaciągniętych
poprzez akt profesji zakonnej (por. s. 9). Ponadto istotny wpływ na rozwój doktryny dotyczącej stałości życia zakonnego w tym okresie wywarły nowo powstałe
instytuty zakonne oparte na ślubach prostych. Wreszcie ważny etap w formowaniu
się dyscypliny w przedmiocie przeszkody małżeńskiej ślubu czystości w instytucie
zakonnym stanowiła promulgacja Kodeksu Pio-Benedyktyńskiego, który zachował
tak przeszkodę małżeńską wzbraniającą prostego ślubu czystości, jak i przeszkodę
rozrywającą uroczystego ślubu czystości. Autor mając na względzie wymienione
okoliczności, przedstawia w ramach tego rozdziału kolejno następujące zagadnienia: ustawodawstwo soborowe i papieskie odnoszące się do przeszkody ślubu
czystości w instytucie zakonnym, ze szczególnym uwzględnieniem uchwał Soboru
Trydenckiego oraz wysiłku prawodawczego papieży po Soborze Trydenckim; powstanie instytutów zakonnych o ślubach prostych; indulty sekularyzacyjne i dyspensa od ślubu czystości; prace nad przygotowaniem Kodeksu Prawa Kanoniczne-
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go z 1917 r. w przedmiocie zakonnego ślubu czystości; przeszkoda ślubu czystości
w kodeksie Pio-Benedyktyńskim.
W ostatnim rozdziale pracy Ks. A. Sosnowski zajmuje się reformą dyscypliny
kanonicznej dotyczącej przeszkody małżeńskiej ślubu czystości i aktualną dyscypliną w tym przedmiocie (s. 223-283). Autor próbuje najpierw zgłębić zasady wspomnianej reformy dokonanej w okresie Soboru Watykańskiego II, której efektem
jest znaczne uproszczenie dyscypliny kościelnej w zakresie przeszkód małżeńskich
w ogólności i przeszkody ślubu czystości w instytucie zakonnym w szczególności,
jakie przyjęto w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Analizując obowiązującą
dyscyplinę kanoniczną, uchylającą przeszkody małżeńskie wzbraniające, w tym także przeszkodę prostego ślubu czystości, Autor określa kolejno: naturę przeszkody
małżeńskiej rozrywającej w ogólności, sposoby ustania przeszkody publicznego
wieczystego ślubu czystości w instytucie zakonnym, naturę przeszkody publicznego
wieczystego ślubu czystości składanego w instytucie zakonnym, znaczenie praktyczne wspomnianej przeszkody małżeńskiej.
Szczególnie cenne pod względem naukowym są wnioski, które Ks. A. Sosnowski
prezentuje na końcu swej dysertacji (s. 285-291). Stanowiąc swego rodzaju syntezę
przeprowadzonych badań historyczno-analitycznych i porównawczych, pozwalają
one m.in. stwierdzić, co następuje: a) doskonała czystość przeżywana z Chrystusem
charakteryzuje wszystkie pierwotne formy chrześcijańskiego życia ascetycznego;
jakkolwiek w Kościele starożytnym nie istniał jeszcze formalny zakaz porzucenia
życia zakonnego i zawarcia małżeństwa, asceci pierwszych wieków, dziewice i wdowy konsekrowane, eremici i cenobici, wszystkie te osoby były zachęcane przez biskupa do wytrwania w podjętych zobowiązaniach; b) począwszy od IV wieku, kiedy
powstają pierwsze reguły zakonne, ustalające wewnętrzny porządek zorganizowanych form życia monastycznego, można stwierdzić z jednej strony większą stabilizację życia zakonnego, z drugiej zaś – przewidzianą przez prawo wewnętrzne możliwość wydalenia z zakonu bądź dobrowolnego opuszczenia klasztoru z powodu
przyrodzonej słabości ludzkiej; c) kwestia wierności obietnicy złożonej Bogu, aby
żyć w czystości, stanowiła przedmiot norm pierwszych soborów i synodów partykularnych; te – poczynając od IV wieku – często domagają się dochowania wierności
konsekracji zakonnej, zabraniają dziewicom mieszkać wspólnie z mężczyznami
oraz przewidują długie pokuty dla tych, którzy porzucają życie zakonne i wstępują
w związki małżeńskie; normy pierwszych synodów partykularnych w tym przedmiocie nie są jednorodne: jedne nie domagają się rozłączenia małżonków przed rozpoczęciem pokuty przez osobę, która porzuciła życie zakonne (Synod w Walencji);
inne wspomnianą separację traktują jako warunek niezbędny do podjęcia pokuty
(II Synod w Toledo), wreszcie inne przewidują karę ekskomuniki dla wiernych,
którzy złamali ślub czystości i usiłowali zawrzeć małżeństwo (Synod Irlandzki);
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d) wprawdzie normy wydane przez Sobór Chalcedoński (451) zakazują dziewicom
i mnichom zawarcia małżeństwa pod sankcją ekskomuniki, niemniej nie ma żadnych podstaw, aby twierdzić, że związki małżeńskie zawarte przez osoby, które dopuściły się pogwałcenia wspomnianych norm powszechnych, są nieważne; e) ustawodawstwo pochalcedońskie potwierdzając zakaz porzucenia życia zakonnego
i zawarcia małżeństwa przez byłych zakonników oraz karę ekskomuniki dla osób,
które dopuściły się naruszenia wspomnianych norm, pozwala jednocześnie udzielić
takim mnichom i dziewicom wiatyku; f) kolejni biskupi rzymscy traktując stan życia
zakonnego jako stały a pogwałcenie ślubu czystości jako zbrodnię, która nie może
nie być ukarana, nakładają surowe pokuty na tych, którzy przekraczają prawo o zachowaniu czystości zakonnej; g) kwestia wierności konsekracji zakonnej stanowiła
też przedmiot ustawodawstwa cywilnego, które czuło się odpowiedzialne za ustalenie na stałe sankcji doczesnych przeciw duchownym, którzy dopuścili się pogwałcenia norm kościelnych; choć zasadniczo ustawodawstwo państwowe nie zajmowało się
bezpośrednio kwestią możliwości zawarcia małżeństwa przez byłych zakonników,
niemniej regulowało ono, i to skrupulatnie, kwestie dotyczące patrymonium, pozostawiając często klasztorowi wszelkie dobra, które wniósł tam zakonnik porzucający
stan zakonny; tym samym prawodawstwo państwowe pierwszego tysiąclecia, chociaż
nie zawierało przepisów równoległych do tych znanych w porządku kościelnym, poprzez potwierdzenie sankcji kanonicznych użyczało swego ramienia świeckiego dla
podtrzymania dyscypliny we wspólnocie Kościoła; h) poczynając od Soboru Laterańskiego II (1139) niezmiennie obowiązuje zasada prawna, zgodnie z którą ślub czystości złożony w instytucie zakonnym stanowi przeszkodę małżeńską a każde małżeństwo zawarte przez osoby, które złożyły taki ślub uroczyście, jest na mocy prawa
nieważne; i) kanoniści i teologowie, poczynając od Gracjana, rozróżniają ślub czystości uroczysty i prosty oraz utrzymują, że tylko ten pierwszy czyni małżeństwo nieważnym; stanowisko takie zostało oficjalnie przyjęte przez Aleksandra III (1159-1181)
i Celestyna III (1191-1198), którzy potwierdzając obligatoryjność każdego zakonnego ślubu czystości złożonego Bogu, moc unieważniającą małżeństwo przyznają jedynie ślubowi, który posiada charakter uroczysty; istotny wkład do dyscypliny kanonicznej dotyczącej ślubu czystości wniósł Bonifacy VIII (1294-1303), który w dekrecie
Quod votum zaznacza, że ślub uroczysty pochodzi z prawa kościelnego a przeszkoda
małżeńska uroczystego ślubu czystości należy do ustawodawstwa kościelnego pozytywnego; j) rozwiązania kanoniczne przyjęte przez kolejne sobory powszechne oraz
papieży w przedmiocie źródeł małżeńskiej przeszkody rozrywającej ślubu czystości
i możliwości dyspensowania od tej przeszkody należy rozumieć w kontekście dyskusji teologiczno-prawnej, charakterystycznej dla danej epoki; komentatorzy Dekretu Gracjana i kanoniści tacy jak: Rufin, Mistrz Roland, Stefan Tornaceński,
Gandolf, św. Rajmund z Peñafort, Jan Teutoński twierdzą zgodnie, że tylko uroczy-
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sty ślub czystości, i to związany z życiem zakonnym, rozrywa małżeństwo; kard.
Ostiense dodaje ponadto, że wspomniany ślub nie rozwiązuje małżeństwa ze swej
natury, ale czyni to tylko dzięki prawu kanonicznemu; to Kościół nadaje uroczystemu ślubowi czystości w instytucie zakonnym moc unieważniającą umowę małżeńską; k) różnica zdań między niektórymi teologami i kanonistami tego okresu dotyczyła możliwości dyspensowania od zakonnego ślubu czystości; nauka
o nieodwołalności profesji zakonnej, potwierdzona dekretem Innocentego III
(1198-1216) Cum ad monasterium, w myśl którego nawet papież nie może dyspensować zakonnika od ślubu czystości, była głoszona przez św. Rajmunda i św. Tomasza z Akwinu, według których ślub jest nieodwołalny i należy do wykonać, a biskup
rzymski nie może zmienić statusu osoby, tj. pozwolić zakonnikowi przejść do stanu
świeckiego i zawrzeć małżeństwa; inną opinię w tym przedmiocie głosili tacy kanoniści jak Wincenty Hiszpański i Jan Teutoński; twierdzili oni, że papież nie może
pozwolić zakonnikowi zawrzeć małżeństwa, udzielając mu w tym samym czasie
dyspensy od ślubu czystości i zezwalając na pozostawanie zakonnikiem; mógłby on
natomiast dokonać zmiany statusu osoby, czyniąc z zakonnika nie-zakonnika oraz
pozwolić mu na zawarcie małżeństwa; podobne stanowisko zajmują kard. Ostiense
i Jan Andrzejowy, twierdząc, że skoro uroczysty charakter ślubu czystości i unieważniający skutek następczego małżeństwa pochodzą od ustawodawcy kościelnego, papież posiada władzę zwolnienia z uroczystego ślubu czystości, czyli pozwolenia zakonnikowi na porzucenie stanu zakonnego i zawarcie małżeństwa;
l) wspomniane stanowisko, podzielane przez wielu kanonistów, nie znalazło szerszego przełożenia w praktyce Kościoła w zakresie udzielania dyspensy od przeszkody uroczystego ślubu czystości; nieliczne jedynie przypadki udzielenia takiego
aktu przez biskupa rzymskiego zdają się potwierdzać, że w społeczności kościelnej
niezmiennie kierowano się zasadą: semel monachus semper monachus; ł) okres
od Soboru Trydenckiego do promulgacji Kodeksu Pio-Benedyktyńskiego znamionuje znaczne pogłębienie nauki teologiczno-prawnej nt. życia małżeńskiego i życia
zakonnego; reformacja wraz ze swoją krytyką życia zakonnego i swoim błędnym
wyniesieniem małżeństwa spowodowała głęboki kryzys wewnątrz życia zakonnego,
wielu zakonników porzuciło stan zakonny i zerwało komunię kościelną; aby przywrócić porządek wewnątrz stanu zakonnego, Sobór Trydencki (1545-1563) zajął się
kwestią wierności konsekracji zakonnej, potwierdził, że osoby składające uroczyste
śluby zakonne nie mogą zawrzeć ważnego małżeństwa, wreszcie – w odpowiedzi
na antropologiczny pesymizm protestancki, zgodnie z którym człowiek ślubuje żyć
w czystości chociaż jest niezdolny do wytrwania w takim zobowiązaniu, oświadczył,
że jakkolwiek ślub zakonny nie posiada charakteru sakramentalnego, Bóg daje konieczną łaskę, tak by człowiek, który składa wspomniane zobowiązanie, mógł
je wiernie wypełnić; m) także ustawodawstwo papieskie tego okresu w zakresie
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ślubu czystości posiada duże znaczenie kanoniczne; szczególnie należy tu wymienić
Konstytucję apostolską Ascendente Domino Grzegorza XIII (1572-1585), w której
papież zaznacza, że bracia współpracownicy i scholastycy należący do Towarzystwa
Jezusowego na podstawie ślubu prostego są prawdziwymi zakonnikami i z tego powodu są niezdolni do zawarcia ważnego małżeństwa; n) z tematem przeszkody małżeńskiej ślubu czystości i dyspensy od tej przeszkody wiąże się spór wokół kwestii powstania instytutów zakonnych opartych tylko na ślubach prostych; od Konstytucji
apostolskiej Conditae a Christo Leona XIII (1878-1903) wspomniane zgromadzenia
zakonne traktuje się jako w pełni przynależące do stanu zakonnego a jedynie proste
śluby czystości składane przez członków tych instytutów, chociaż tylko zabraniają zawarcia małżeństwa, ale nie czynią go nieważnym, według zgodnej opinii kanonistów,
nie są mniej zobowiązujące przed Bogiem od tych składanych uroczyście; o) inny
problem dotyczył dyspensy od ślubu zakonnego; według tradycji kanonistycznej, dopuszczano udzielenie dyspensy papieskiej od prostego ślubu czystości, o ile w prośbie
o ten akt władzy rządzenia rozluźniający prawo kościelne w poszczególnym przypadku wskazano poważne i proporcjonalne przyczyny dyspensy; ó) Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku zachował tradycyjne rozróżnienie na śluby uroczyste i proste,
przypisując tym ostatnim znaczenie wzbraniające (kan. 1058), a ślubom
uroczystym – skutek rozrywający małżeństwo (kan. 1073); kodeks potwierdził, iż
zróżnicowanie pomiędzy ślubem uroczystym i prostym ma swe źródło w porządku
kanonicznym (kan. 1308 § 2); ślubom prostym braci współpracowników i scholastyków należących do Towarzystwa Jezusowego przypisał zgodnie z tradycją skutek
uniezdalniający do zawarcia małżeństwa, a w przypadku dymisji z instytutu zakonnego wyraźnie postanowił, że akt taki nie oznacza automatycznej dyspensy od ślubu czystości; zakonnik wydalony ze zgromadzenia nadal jest zobowiązany do zachowania czystości, a jego małżeństwo jest nieważne; aby mógł on zawrzeć ważny
związek małżeński, powinien otrzymać dyspensę od ślubu czystości, którą stanowi
papieski indult sekularyzacyjny (kan. 640); p) Kodeks Prawa Kanonicznego
z 1983 r. uprościł dyscyplinę dotyczącą przeszkód małżeńskich w ogólności i samego ślubu zakonnego, mianowicie zniósł przeszkody małżeńskie wzbraniające oraz
rozróżnienie na śluby: czystości uroczyste i proste, ustalając, że nieważnie usiłują
zawrzeć małżeństwo ci, którzy są związani wieczystym ślubem publicznym czystości
w instytucie zakonnym (kan. 1088); r) kodeks sprzyja zasadzie wierności konsekracji zakonnej, aczkolwiek w przypadkach nadzwyczajnych i dla poważnych motywów
dopuszcza możliwość porzucenia instytutu zakonnego; w każdym razie, zakonnicy
składający śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, którzy są wezwani do podążania wiernie za swoim Mistrzem, nie mogą łatwo zmienić swej decyzji i zawrzeć małżeństwa; ustawodawca przeciwstawia życie małżeńskie ślubowi doskonałej czystości i stanowi, że to pierwsze jest nie do pogodzenia z życiem zakonnym; ustanawiając
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rozrywającą przeszkodę małżeńską wieczystego ślubu publicznego czystości w instytucie zakonnym, Kościół potwierdza „niekompatybilność” wymienionych dwóch
stanów życia; w poważnych przypadkach, rozważonych przed Bogiem, ustawodawca dopuszcza porzucenie życia zakonnego i pełny powrót do życia świeckiego,
przewidując tym samym możliwość zawarcia małżeństwa przez byłego zakonnika;
ponadto, w przypadku popełnienia określonych przestępstw, prawodawca przewiduje dymisję z instytutu zakonnego i rozwiązanie wszelkich prawomocnych więzów
z instytutem; takie rozumienie instytucji dymisji ipso facto czyni praktycznie nieskuteczną całą dyscyplinę dotyczącą przeszkody ślubu czystości.
Merytoryczna ocena rozprawy. Prezentowana praca stanowi bez wątpienia naukowe opracowanie problemu przeszkody małżeńskiej wieczystego ślubu czystości
w aspekcie historycznym. Studium przedstawia długotrwały i wielopłaszczyznowy
rozwój dyscypliny kanonicznej w tym przedmiocie, kładąc nade wszystko nacisk
na takie kwestie, jak natura i pochodzenie przeszkody ślubu czystości, który składają członkowie instytutów zakonnych, władza, zakres i warunki dyspensowania
od wspomnianej przeszkody małżeńskiej. Temat pracy jest oryginalny i wąski zarazem, precyzyjnie określa problematykę rozprawy i jej zakres, odpowiada specjalizacji Autora.
Poprawnie przedstawiono tu problem badawczy i cel pracy. Na stawiany problem wskazuje zresztą już sam tytuł i podtytuł pracy. Prezentacja zadań i problemów
badawczych ze wskazaniem ich znaczenia i związków z zagadnieniami pokrewnymi,
dokonana w wprowadzeniu do dysertacji, potwierdza dobre przygotowanie naukowe Ks. A. Sosnowskiego. Można tu mieć jedynie pewne zastrzeżenia do sposobu
przedstawienia samego terenu badań naukowych, oceny materiałów źródłowych
czy krytycznej analizy literatury przedmiotu; wymienione elementy wprowadzenia
posiadają zbyt ogólny charakter bądź też, jak w przypadku informacji nt. źródeł
prawa wykorzystanych w realizacji zadania, trudno ich się nawet tutaj doszukać.
Kompetentnie określono natomiast sposoby opracowania problematyki pracy;
wskazane metody badawcze zostały właściwie dobrane i wykorzystane.
Konstrukcja pracy odpowiada treści rozprawy. Autor opracował problem według dobrze przygotowanego planu. Wprawdzie można tu mieć pewne uwagi dotyczące kolejności prezentacji niektórych elementów składających się na strukturę
dzieła, zwłaszcza wykazu objaśnień i skrótów (umieszczenie wspomnianego wykazu bezpośrednio po stronie tytułowej niewątpliwie ułatwiłoby lekturę dzieła),
niemniej zastrzeżenie to nie wpływa w istotny sposób na końcową ocenę pracy.
Wyróżnienie w opracowaniu czterech rozdziałów, w zasadzie podyktowane czynnikami czysto chronologicznymi, mianowicie szczególnymi wydarzeniami natury
ustawodawczej bezpośrednio dotyczącymi uregulowania kwestii zakonnego ślubu
czystości, stanowi dobre rozwiązanie. Istotnym błędem w przypadku podziału I i II
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rozdziału rozprawy na mniejsze jednostki konstrukcyjne jest brak rozróżnienia między ustawodawstwem, które faktycznie jest dziełem soborów powszechnych i tym,
które dotyczy tylko synodów partykularnych; prawne i społeczne znaczenie tego
ostatniego, jakkolwiek ważne, nie posiada waloru, jaki przyznaje się powszechnie
obowiązującym normom soborowym. Umieszczenie norm soborów powszechnych
razem z synodalnymi (zob. s. 41-62, 109-116) może spowodować, że czytelnik,
któremu obce jest rozróżnienie rodzajów kanonicznego prawa przedmiotowego,
błędnie będzie określał znaczenie tych norm.
Wprawdzie nie stanowi integralnej części pracy, aczkolwiek podnosi jej wartość
wykaz imion, który Ks. A. Sosnowski zamieszcza bezpośrednio przed spisem treści.
Śmiało Autor mógł tutaj dodać jeszcze jeden załącznik zawierający uzupełnienie materiału naukowego, mianowicie aneks prezentujący kolejne normy prawa
w przedmiocie przeszkody wieczystego ślubu czystości; zamieszczenie takiego indeksu dokumentów źródłowych uchroniłoby Autora przed bardzo częstym, dosłownym przytaczaniem w tekście głównym dość obszernych fragmentów materiałów źródłowych (zob. s. 16, 18, 20, 21, 31, 34, 43, 44, 50-55, 60, 63-65, 68-69, 71-76,
85-87, 92, 98-100, 102-103 itd.).
Ks. A. Sosnowski właściwie dobrał, podzielił i w pełni wykorzystał źródła i literaturę przedmiotu. Wykaz bibliograficzny wskazuje na staranność Autora opracowania, jego pasję badawczą oraz znaczny trud włożony w przygotowanie pracy. Bibliografia obejmująca źródła i dokumenty (s. 297-306) oraz książki i studia
(s. 306-322) jest kompletna i fachowa. Wszystkie pozycje, które wchodzą w skład
wykazu bibliograficznego, zostały wykorzystane w redakcji tekstu pracy. Zastanawia jedynie brak we wspomnianym wykazie dwóch podstawowych źródeł prawa,
jakimi są Kodeksy Prawa Kanonicznego z 1917 i 1983 roku, tym bardziej, że oba
te zbiory prawa wymieniono w wykazie skrótów i objaśnień (zob. s. 293); ponadto
w bibliografii wyliczono Konstytucję apostolską „Sacrae disciplinae leges”, mocą
której Jan Paweł II dokonał promulgacji aktualnie obowiązującego zbioru prawa
Kościoła łacińskiego (zob. s. 300).
Prezentacji treści rozprawy dokonano przy pomocy logicznie przeprowadzonych
wywodów, z zastosowaniem metod właściwych dla prawa kanonicznego. Autor
poprawnie formułuje konkluzje; zestaw wniosków, przedstawiony na s. 285-291,
stanowi autentyczną syntezę opartą na wcześniej udowodnionych przesłankach.
Podsumowując, należy stwierdzić poprawność rzeczową i logiczną prezentowanej pracy. Treść rozprawy potwierdza, że jej Autor posiadł gruntowną wiedzę
w zakresie objętym problematyką określoną w tytule i wprowadzeniu do pracy,
w sposób obiektywny dokonał doboru materiału badawczego, przyswoił sobie
umiejętność posługiwania się metodami naukowymi, wnikliwie i w sposób uporządkowany przedstawił wyniki swoich badań.
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Formalna ocena pracy. Autor poprawnie sformułował tytuł rozprawy i jej podtytuł precyzujący problematykę; faktycznie wskazują one na wykonany i opracowany
na piśmie przedmiot badań. Podział pracy na cztery rozdziały, poszczególne podrozdziały i paragrafy jawi się jako celowy i zasadniczo prawidłowy; kolejne rozdziały pracy zawierają rozwinięcie tematu. Plan jest logiczny, adekwatny do tematu,
kompletny i harmonijny. Można tu mieć jedynie zastrzeżenia do określeń niektórych elementów konstrukcji rozprawy. Np. w sformułowaniu tytułu I rozdziału pracy: Problematyka porzucenia życia konsekrowanego i następczego małżeństwa od początków aż do reformy gregoriańskiej Autor powinien dodać w określeniu terminu
początkowego wyraz „chrześcijaństwa”, dzięki czemu wyrażenie byłoby bardziej
precyzyjne i zrozumiałe, zwłaszcza dla tych czytelników, którzy nie znają dobrze
początków chrześcijańskiego życia zakonnego. W sformułowaniu podrozdziału
trzeciego w rozdziale II, brzmiącym: Dyskusje wokół władzy i możliwości dyspensy
od ślubu czystości, wskazane byłoby przestawienie słów „władza” i „możliwość”;
o władzy dyspensowania, bowiem, można mówić dopiero wówczas, gdy stwierdzi
się samą prawną możliwość udzielenia danej dyspensy. Jak już wspomniano wyżej,
bardzo zasadne byłoby też dokonanie rozróżnienia w podrozdziale drugim I rozdziału pracy (s. 40-62) i w paragrafie drugim II podrozdziału II rozdziału pracy
(s. 109-116) – nawiasem mówiąc zatytułowanych tak samo, mianowicie: Ustawodawstwo soborowe – na ustawodawstwo soborów powszechnych i prawodawstwo
synodów partykularnych w przedmiocie zakonnego ślubu czystości.
Styl rozprawy jest przejrzysty, prosty, interesujący i rzeczowy. Praca wyróżnia
się troską jej Autora o jednoznaczność i precyzję wypowiedzi; z zasady dobiera on
właściwych słów i starannie formułuje swe poglądy. Tekst jest napisany poprawnie
językowo. Nie oznacza to, bynajmniej, że Ks. A. Sosnowski ustrzegł się błędów
językowych. Przeciwnie można ich wyliczyć wiele, co oznacza, że Autor nie dokonał rzetelnej korekty tekstu przeznaczonego do publikacji. Pośród wspomnianych
braków i błędów, które nie wpływają w istotny sposób na finalną ocenę dysertacji, należy wymienić: a) nadużywanie wyrazów obcych, zwłaszcza pochodzących
z języka łacińskiego, tak że znaczna część tekstu głównego została zredagowana
po łacinie (s. 16, 31, 34, 43, 44, 51, 52-55, 63-65, 68-69, 71-72, 75-76, 86-87, 100,
102-103 itd.); wprawdzie znajomość łaciny powinna charakteryzować wszystkich
kanonistów, nie oznacza to zapewne, że Autor adresuje swoją publikację jedynie
do znawców prawa kanonicznego; b) błędy rzeczowe (s. 89); c) błędy drukarskie
(s. 314, 315, 330).
Dobrze sporządzone przypisy potwierdzają umiejętność korzystania przez
Ks. A. Sosnowskiego ze źródeł i literatury przedmiotu oraz jego zdolność posługiwania się cytatem. Pewnym mankamentem, który można tu – niestety, po wielekroć – dostrzec, jest powtarzanie noty w pełnym brzmieniu w kolejnym przypi-
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sie tego samego rozdziału. Zamiast operować stosownym skrótem nazwy źródła
informacji (np.: ibid., ibidem, op. cit.), Autor powtarza pełny zapis tego źródła,
przywołany już w przypisie bezpośrednio poprzedzającym ten aktualny (s. 93, 127,
129, 136, 140, 141, 152, 163, 165, 168, 181, 218, 219, 226, 227, 256 itd.).
Wykaz skrótów i objaśnień, sporządzony przez Ks. A. Sosnowskiego (s. 293-296),
w zasadzie jest poprawny; zawiera czytelne i jednoznaczne informacje. Niepotrzebnie zamieszczono tu natomiast skróty, które są powszechnie znane, w tym
następujące: art., can., cfr., n., p., t., vol. Czyżby w ten sposób Autor chciał niejako
„sztucznie” pomnożyć liczbę wspomnianych objaśnień i skrótów?
Spis treści, zamieszczony na końcu opracowania, jest rzetelny, indeks
osób – wyczerpujący; brakuje tu jedynie zwięzłego streszczenia pracy w języku
obcym. Wprawdzie język włoski, w którym przedstawiono wyniki badań dotyczące
przeszkody małżeńskiej wieczystego ślubu czystości, należy do grupy tzw. języków
konferencyjnych, niemniej nie jest on powszechnie znany. Dokonanie krótkiej rekapitulacji wyników pracy w języku innym niż ten, w którym zapisano tekst główny,
z pewnością mogłoby tylko przysłużyć się popularyzacji wspomnianych osiągnięć
naukowych.
Analiza strony formalnej rozprawy wskazuje na poznanie przez Ks. Sosnowskiego zasad piśmiennictwa naukowego. Autor posługuje się poprawnym stylem
i językiem naukowym; wyrazem tego są m.in.: poprawność terminologiczna, rzetelna dokumentacja pracy, prostota i precyzja wyrażania myśli, komunikatywny
i w zasadzie wolny od poważniejszych błędów naukowy język. Drobne przeoczenia,
błędy i braki, jakie dostrzeżono w tekście pracy, nie przekreślają jej znacznych
walorów poznawczych i naukowych.
Końcowa ocena dysertacji. Prezentowana rozprawa przyczynia się do zrozumienia złożoności dwudziestowiecznego procesu formowania się dyscypliny
kościelnej w zakresie przeszkody małżeńskiej wieczystego publicznego ślubu
czystości w instytucie zakonnym oraz wyjaśnienia aktualnego stanu prawnego
w tym przedmiocie. Przedstawiając kolejne akty normatywne Kościoła dotyczące
zakonnego ślubu czystości, dyspensy od tego ślubu oraz możliwości zawarcia
małżeństwa przez osobę, która porzuciła stan zakonny, precyzując okoliczności,
w jakich stanowiono prawo w tym przedmiocie, wreszcie – odnosząc się do dyskusji uczonych w kwestiach związanych ze wspomnianą przeszkodą małżeńską,
praca ta pozwala zobaczyć niejako w pełnym świetle kształt dyscypliny kanonicznej w tym względzie. Opracowanie stanowiąc cenny wkład w rozwoju badań
w zakresie kanonicznych przeszkód małżeńskich w szczególności, daje możliwość
zgłębienia natury przeszkody wieczystego publicznego ślubu czystości w instytucie zakonnym, poznania teleologicznego aspektu prawa w tym przedmiocie,
zaznajomienia się z kierunkami kościelnej działalności ustawodawczej w kwestii

Prawo Kanoniczne_52_3-4.indd 424

28-10-2009 09:05:56

[21]

RECENZJE

425

wieczystego publicznego ślubu czystości składanego przez członków zgromadzeń
zakonnych, zrozumienia praktycznych konsekwencji obowiązujących regulacji
prawnych.
ks. Jan Krajczyński

Ks. Marian Pastuszko, Sakrament święceń (kanony 1008–1054), Kielce 2008,
ss. 592.
Ze świadectw Nowego Testamentu jasno wynika, że w miejsce kapłaństwa starotestamentalnego Chrystus ustanowił nowe kapłaństwo. Związane jest ono ściśle
z misją Kościoła, polegającą na kontynuowaniu na ziemi zbawczego dzieła Chrystusa i sprowadza się do uczestnictwa w kapłaństwie samego Chrystusa. Z tego też
powodu wyraża się ona w tych samych zasadniczych funkcjach co Jego kapłaństwo,
a mianowicie: funkcja prorocka (Mt 22, 11; Łk 7, 16; 24, 19), nauczycielska (Mt 23,
8; J 13, 13), funkcja królewska (J 18, 37; Dz 17, 14), pasterska (J 11, 14; 11, 26)
oraz funkcja najwyższego kapłana (Hbr 5, 5; 8, 1). Zgodnie z tym chrześcijańskie
kapłaństwo zawiera w sobie urząd nauczycielski, pasterski, i „właściwy” urząd kapłański, którego istotną funkcją jest spełnianie wszelkich czynności zmierzających
do uświęcenia ludzi, w szczególności zaś szafowanie sakramentów świętych.
Nowy Testament świadczy o ustanowieniu przez Jezusa nowego kapłaństwa
w ten sposób, iż mówi o przekazywaniu przez Niego Apostołom i ich następcom
władzy odpowiadającej trzem urzędom – biskup, prezbiter i diakon. Konstytucja
dogmatyczna o Kościele Lumen gentium stwierdza, iż „Chrystus, którego Ojciec
uświęcił i posłał na świat (J 10, 36), za pośrednictwem swoich Apostołów, ich następców, to znaczy biskupów; oni zaś w sposób prawomocny przekazali zadania
swego urzędu w różnym stopniu różnym osobom w Kościele” (28).
Problematykę sakramentu święceń podjął w swojej książce pt.: Sakrament świeceń (kanony 1008–1054) ksiądz Marian Pastuszko. Publikacja ta jest komentarzem
do kanonów Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku odnośnie tegoż sakramentu. Normy te wchodzą w skład tytułu VI, który należy do części I, poświeconej
sakramentom w księdze IV zatytułowanej Posługa uświęcania w Kościele.
Autorowi powyższej publikacji przyświecało pragnienie, aby ukazać, jak sakramenty objawiają i urzeczywistniają zbawczy zamysł Boga. Dlatego sięga najpierw
do Ewangelii, żeby w niej znaleźć korzenie kapłaństwa. Ks. Pastuszko ukazuje
prawdę, iż dar sakramentu świeceń sprawia, że nieprzerwanie trwa w Kościele
urząd Apostołów – pasterzy, przewodników. W wyborze Dwunastu Apostołów
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oraz 72 uczniów a potem w dość złożonym procesie kształtowania się zrębów
hierarchii we wspólnotach wiernych powstających w czasach poapostolskich dostrzegamy rolę wyświęconych szafarzy w służbie wspólnoty wiernych. Autor dotyka
genezy i pierwotnej struktury świeceń niższych i wyższych, podkreślając przy tym,
jak Kościół był wymagający w stosunku do swoich synów, którym zlecał obowiązki
poprzez nałożenie rąk.
Wstępne uwagi pozwalają stwierdzić, iż monografię Ks. Mariana Pastuszki należy uznać za ciekawą i pionierską w polskiej kanonistyce. Jest też ona na pewno
aktualna, ze względu na przybliżenie czytelnikowi problematyki kapłaństwa szczególnie w dzisiejszym świecie. Należy zauważyć i podkreślić to, iż Autor w swojej
analizie porównawczej uwzględnił aspekt kanoniczny, teologiczny, liturgiczny oraz
historyczny. Świadczy to o właściwym podejściu do omawianej kwestii, bowiem te
rzeczywistości zazębiają się i tworzą całość odnośnie sakramentu święceń.
Recenzowana publikacja składa się z: wprowadzenia, trzech rozdziałów, z podsumowania w języku łacińskim oraz z bibliografii. Tytułem wprowadzenia Autor omawia określenie sakramentu święceń, aby później w tej samej części przejść do ukazania celebracji sakramentu oraz miejsca jego sprawowania. Określenie sakramentu
święceń zostało ukazane przez Ks. Pastuszkę m.in. na podstawie Kodeksu prawa
kanonicznego z 1917 roku oraz w obecnie obowiązującego prawodwstwa kodeksowego. We wprowadzeniu możemy zapoznać się także z obrzędem święcenia biskupów, prezbiterów i diakonów. Na podstawie Pontyfikału Rzymskiego Pawła VI i Jan
Pawła II, oraz Motu proprio Pastorale munus z 30 listopada 1963 roku Autor przedstawia nam normy odnośnie czasu i miejsca sprawowania sakramentu święceń.
Podział książki na trzy rozdziały to dokładne odwzorowanie układu kanonów Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku odnośnie sakramentu święceń.
Rozdział I Szafarz święceń (kan. 1012–1023), rozdział II Kandydaci do święceń (kan. 1024–1052) oraz III rozdział Zapisywanie i świadectwo święceń (kan.
1053–1054).
W rozdziale pierwszym Autor przedstawił szafarza sakramentu święceń.
W głównej mierze rozdział ten poświęcony jest biskupowi jako celebransowi omawianego sakramentu, co jest samo przez się zrozumiałe. Na uwagę zasługują rozważania ks. Pastuszki odnośnie szafarza święceń biskupich. Autor koncentruje się
w tej części głównie na normach kodeksowych z 1917 roku i 1983 roku odnośnie
tej kwestii. W dalszej części omawianego rozdziału przedstawia Autor własnego biskupa święceń diakonatu i prezbiteratu. Ciekawym jest problematyka uzyskiwania
tytułu własnego biskupa. Niewątpliwie ważną kwestią jest także sprawa dymisoriów
do święceń prezbiteratu i diakonatu, którą to ks. Pastuszko omawia w tym rozdziale dość szeroko.
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Nie trudno zauważyć, iż najbardziej obszernym jest drugi rozdział (ponad 300
stron) recenzowanej monografii. Poświęcony jest on kandydatom do święceń.
Jest to solidnie udokumentowana kopalnia wiedzy na temat troski Kościoła o tych,
którzy mają stać się „sługami Chrystusa i szafarzami Bożych misteriów”. Troska
ta przestawiona jest od początków Kościoła aż po dzień dzisiejszy. Autor ukazuje
najpierw wymogi stawiane kandydatom do święceń zarówno w Kodeksie prawa
kanonicznego z 1917 roku jak też w Kodeksie Jana Pawła II. Zwraca tutaj ks. Pastuszko uwagą na właściwe przygotowanie alumnów w seminarium duchownym,
na kanoniczną zdatność kandydata do święceń, na odpowiedni ich wiek a także
właściwą wiedzę, która jest konieczna do przyjęcia omawianego sakramentu. Należy tutaj także zwrócić uwagę na wstępne warunki do święceń. Autor zalicza do nich:
przyjęcie sakramentu bierzmowania, kolejno przyjmowane posługi i święcenia, pisemne oświadczenie woli przyjęcia święceń, zobowiązanie do zachowania celibatu
oraz odbycie rekolekcji przed przyjęciem święceń. Autor mówiąc o kandydatach
do święceń przedstawia także nieprawidłowości do przyjęcia omawianego sakramentu, przeszkody do jego przyjęcia oraz nieprawidłowości do jego wykonywania.
Po przedstawieniu pojęć: nieprawidłowość i przeszkoda do święceń ks. Pastuszko
wylicza najpierw poszczególne nieprawidłowości do przyjęcia święceń i je omawia.
Za Kodeksem zalicza do nich: amnezję i inne choroby psychiczne; przestępstwo
apostazji, herezji i schizmy; usiłowanie zawarcia małżeństwa; zabójstwo i spędzenie płodu; okaleczenie siebie i innych oraz usiłowanie popełnienia samobójstwa;
nadużycie władzy święceń i nieprzestrzegania kar kościelnych. Wśród przeszkód
do przyjęcia święceń znajdujemy: zawarcie małżeństwa; przyjęcie urzędu lub zarządu niedozwolonego duchownym; brak mocnej wiary. Natomiast do nieprawidłowości do wykonywania święceń, zgodnie z kodeksem, Autor zalicza: bezprawne
przyjęcie święceń mimo związania nieprawidłowością; publiczne przestępstwo
apostazji, schizmy czy herezji; zabójstwo czy też spędzenie płodu po zaistnieniu
skutku. W kolejnym artykule omawianego rozdziału ks. Pastuszko przedstawia
wymagane dokumenty i badania kandydata do święceń.
Ostatni trzeci rozdział recenzowanej publikacji omawia dwa kanony obowiązującego Kodeksu prawa kanonicznego – kanon 1053 i 1054. Jest tutaj mowa o zapisywaniu i świadectwie święceń oraz o adnotacji o święceniach. Jest to rozdział
liczący najmniej stron, bo tylko osiem (ss. 551– 559).
Poszczególne rozdziały posiadają zakończenia, które są nie tylko ich podsumowaniami, ale także znajduje się w nich wiele ciekawych wniosków odnośnie
omawianych norm prawnych oraz sposobu ich redakcji w przyszłości. W zakończeniach tych znajdują się także analizy niektórych problemów, np. udzielania święceń
prezbiteratu przez prezbiterów.
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Całość publikacji zamyka obszerne zakończenie, które jest sumarycznym podsumowaniem przeprowadzonych badań i w którym to Autor przedstawia wnioski
dotyczące omawianej problematyki.
Należy podkreślić, iż Autor oparł swoje dzieło na obszernej bibliografii, w skład
której wchodzą: źródła i literatura przedmiotu, w tym wiele publikacji w języku
włoskim i francuskim. Wykorzystane w pracy źródła i opracowania dają obszerny obraz sakramentu święceń. Do całości tego obrazu dochodzi wnikliwa analiza
źródeł historycznych, dokumentów kościelnego prawa powszechnego i partykularnego. Należy zauważyć, iż ks. Pastuszko nie ograniczył się jedynie do suchej
analizy omawianej kwestii, ale powiązał ze sobą kilka dziedzin, które w omawianej
problematyce wzajemnie ze sobą się przenikają i zazębiają. Chodzi tutaj przede
wszystkim o prawo kanoniczne, o teologię, historię a także liturgikę.
Ze względu na bogactwo biblijno – historyczno – liturgiczne tej monografii
z wdzięcznością przyjmą je nie tylko kanoniści, ale także teologowie, odpowiedzialni za formację przyszłych pokoleń kapłańskich. Autor bowiem przedstawia
troskę o wszechstronną formację przyszłych świętych sług Bożych tajemnic w perspektywie historio-zbawczej, która sięga od czasów Aarona aż do dnia dzisiejszego.
W soborowym dokumencie Optatam totius i w posynodalnej Adhortacji Pastores
dabo vobis przedstawia Autor zwieńczenie nieustannej troski Kościoła o to, aby
ci, którzy zostają naznaczeni znamieniem sakramentalnego kapłaństwa, byli sługami Boga w tej komunii, dla której Chrystus obdarzył Kościół trójstopniowym
sakramentem święceń. Potwierdzeniem tego jest dedykacja na pierwszej stronie
recenzowanej publikacji.
W podsumowaniu należy podkreślić, że recenzowane dzieło posiada cechy
dobrej monografii odnośnie omawianej kwestii. Zaletą publikacji jest duża wartość merytoryczna. Autor podjął się opracowania ogromnego zakresu badawczego – sakramentu święceń. Podjęte przedsięwzięcie naukowe jest pierwszym tak
obszernym omówieniem tej kwestii w polskiej kanonistyce. Autor dobrze zrealizował swoje zamierzenia badawcze wykazując ogromną wnikliwość w analizowaną
kwestię, dobrą znajomość materii oraz odpowiednie przygotowanie warsztatowe.
Trzeba jeszcze podkreślić, iż recenzowane opracowanie stanowi cenne studium
monograficzne i ubogaca polską kanonistykę. Oprócz tego praca ta posiada także
znaczenie praktyczne, ponieważ lekturę tego interesującego opracowania można
polecić nie tylko kanonistom, ale także tym, którzy przygotowują się do przyjęcia
święceń i tym którzy ich formują. Niewątpliwie posłuży to dzieło innym badaczom
naukowym m.in. w tych kwestiach, które sam Autor zasugerował.
ks. Marek Zaborowski
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Piotr Stanisz, Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym, Wydawnictwo
KUL, Lublin 2007, ss. 314.
Polski ustrojodawca w art. 25 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 roku przewiduje regulację sytuacji prawnej niekatolickich kościołów i innych związków wyznaniowych w drodze ustaw uchwalanych na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami.
Jest to rozwiązanie nowe w polskim konstytucjonalizmie, które zostało zaczerpnięte z Konstytucji Republiki Włoskiej i ma na celu upodobnić tryb regulacji sytuacji
niekatolickich kościołów i innych związków wyznaniowych do sytuacji Kościoła
Katolickiego. Pomimo ponad dziesięciu lat obowiązywania przepisów konstytucyjnych, art. 25 ust. 5 Konstytucji RP nie doczekał się kompleksowego opracowania
w literaturze ani aplikacji w praktyce. Dlatego też podstawowym celem, jaki postawił przed sobą Piotr Stanisz w monografii „Porozumienia w sprawie regulacji
stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym” było uzupełnienie dotkliwego braku analizy art. 25 ust. 5
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w polskiej literaturze poprzez monograficzne omówienie porozumień zawieranych na podstawie art. 8 ust. 3 Konstytucji Republiki Włoskiej z dnia 22 grudnia 1947 roku (s. 13). Sposób realizacji celu może
budzić wątpliwości w zestawieniu z tytułem opracowania. Biorąc jednak pod uwagę
fakt, iż polski przepis konstytucyjny był wzorowany na art. 8 ust. 3 Konstytucji Republiki Włoskiej, zgodnie z którym stosunki państwa z niekatolickimi związkami
wyznaniowymi winny być określane przez ustawy uchwalone na podstawie porozumień zawartych z właściwymi przedstawicielami tych formacji, założenie Autora
jest godne akceptacji i uznania.
Recenzowana monografia składa się z wykazu skrótów, wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia, wykazu źródeł i literatury oraz streszczenia w języku angielskim
i włoskim. Konstrukcja pracy jest logiczna i nie budzi zastrzeżeń.
Autor w wykazie skrótów uwzględnił wszystkie porozumienia i ustawy, z których korzystał w dalszej części monografii oraz czasopisma zarówno polskie jak
i włoskie.
We wstępie, obok zasygnalizowanego powyżej podstawowego celu monografii,
Autor zwrócił uwagę na aspekty szczegółowe związane z rekonstrukcją i oceną modelu, poprzez który włoski ustrojodawca określił jedną z fundamentalnych zasad
konstytuujących relacje między państwem a niekatolickimi związkami wyznaniowymi. Zapowiedział także odpowiedź na szereg pytań, które odnoszą się do: kryteriów selekcji związków wyznaniowych dopuszczanych do rokowań, sposobu prowadzenia negocjacji, specyfiki procedury legislacyjnej, cech charakterystycznych
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ustaw określających status prawny związków wyznaniowych, treści postanowień
układowych z uwzględnieniem ich relacji do przepisów odnoszących się do związków wyznaniowych pozostających poza systemem układowym (s. 14). Autor poinformował także o szerokiej bazie źródłowej oraz najważniejszych opracowaniach,
na których oparte zostały badania.
Następnie Autor poinformował o zawartości monografii wskazując, iż „struktura niniejszego opracowania została wyznaczona przez dążenie do dokonania
kompleksowej charakterystyki instytucji porozumień, o których mowa w art. 8
ust. 3 włoskiej ustawy zasadniczej. Rozważania zostaną uporządkowane według
stopnia ich szczegółowości (od ogółu do szczegółu) oraz zgodnie z kryterium
rzeczowym” (s. 19). Ostatni akapit wstępu zawiera podziękowanie dla osób i instytucji, dzięki którym recenzowane studium mogło powstać.
Przechodząc do analizy poszczególnych rozdziałów monografii, należy stwierdzić na wstępie, iż przyjęty przez Autora podział materii nie budzi zastrzeżeń.
Rozdział I zatytułowany „Kontekst historyczno-prawny” ma nie tylko wprowadzający charakter, ale także istotne znaczenie dla prowadzonych w dalszej części
monografii wywodów. Autor słusznie wskazał, iż rozwiązania konstytucyjne dotyczące porozumień w sprawie regulacji stosunków między państwem a niekatolickimi związkami wyznaniowymi zostały przyjęte w ważnym momencie historycznym,
kiedy Włochy zerwały z ustrojem monarchicznym i faszystowską przeszłością, a naród opowiedział się w referendum z 1946 roku za wprowadzeniem republikańskiej
formy rządów, w wyniku czego doszło także do uchwalenia Konstytucji (s. 88). Kreśląc kontekst historyczny art. 8 ust. 3 Konstytucji Republiki Włoskiej Autor ukazuje zarys sytuacji prawnej związków wyznaniowych przed uchwaleniem Konstytucji
z 1947 roku oraz zwraca uwagę na różne koncepcje uregulowania sytuacji prawnej
związków wyznaniowych, jakie pojawiały się w pracach konstytuanty. Znacznie
istotniejszy dla przeprowadzonych wywodów jest kontekst prawny, który stanowi
analiza gwarancji dotyczących wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym zawartych w Konstytucji Republiki Włoskiej (art. 7 i 8). Autor zwrócił m.in. uwagę, iż
zostały one zaliczone do zasad naczelnych ustawy zasadniczej. Jednocześnie wskazał na oddzielenie przepisów dotyczących Kościoła Katolickiego (art. 7) od przepisów dotyczących pozostałych związków wyznaniowych, co znacznie utrudnia
formułowanie ogólnych zasad w świetle zasady równości (s. 42). Autor wskazał
także na fundamentalne znaczenie, pozostającej w ścisłym związku z generalną
zasadą równouprawnienia zapisaną w art. 3 Konstytucji, zasady równej wolności
dla wszystkich związków wyznaniowych, która została sformułowana w art. 8 ust. 1.
Omówił także wynikające z przepisów konstytucyjnych formy regulacji stosunków
między Republiką Włoską a związkami wyznaniowymi oraz, korzystając z metody
porównawczo-prawnej, przywołał rozwiązania przyjęte w Hiszpanii i Niemczech
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oraz w Unii Europejskiej. Kontekst prawny stanowi także analiza konstytucyjnych
przepisów dotyczących wolności religijnej w wymiarze indywidualnym (art. 19),
które zostały zaliczone do praw i obowiązków obywateli. Z przepisu tego wynika przede wszystkim swoboda wyznawania wybranych przekonań religijnych oraz
ich uzewnętrzniania.
Ostatni punkt pierwszego rozdziału recenzowanej monografii został poświęcony omówieniu historii realizacji art. 8 ust. 3 Konstytucji Republiki Włoskiej. Autor
wskazał na czynniki, które wpłynęły na opóźnienie pierwszej aplikacji tej zasady
konstytucyjnej, ukazując m.in. historię rewizji Konkordatu Laterańskiego, która
zakończyła się podpisaniem nowego Konkordatu 18 lutego 1984 roku. Ponadto
opisał historię regulacji stosunków między państwem a Stołem Waldensów, Włoską Unią Chrześcijańskich Kościołów Adwentystów Dnia Siódmego, Zgromadzeniami Bożymi we Włoszech, Związkiem Włoskich Gmin Żydowskich, Chrześcijańską Unią Ewangelicko-Baptystyczną Włoch, Kościołem Ewangelicko-Luterańskim
we Włoszech, Chrześcijańską Kongregacją Świadków Jehowy, Włoską Unią Buddyjską oraz rozpoczętą drogę do zawarcia porozumienia ze wspólnotami muzułmańskimi. Wśród problemów, na które natrafia aplikacja przepisu art. 8 ust. 3
Konstytucji, Autor wskazał na „ciągłe obowiązywanie prawodawstwa o kultach dopuszczonych, które utrzymuje podlegające mu grupy religijne w stanie uciążliwego
upośledzenia prawnego” (s. 89).
Opisane w rozdziale pierwszym monografii wejście w życie układowego sposobu regulacji stosunków między państwem i związkami wyznaniowymi przyczyniło
się do wprowadzenia do włoskiego porządku prawnego instytucji porozumienia
z przedstawicielami niekatolickich związków wyznaniowych. Specyfice tych porozumień został poświęcony kolejny rozdział opracowania. Autor, opierając się
na naukowej refleksji dotyczącej porozumień, analizuje najważniejsze ich elementy, rozpoczynając od stron porozumienia, omawia następnie definicję związku wyznaniowego oraz pojęcie przedstawicielstwa związku wyznaniowego. Piotr Stanisz
swoje rozważania poświęcił także zagadnieniom, które nie są jednoznacznie oceniane przez doktrynę, należy do nich w pierwszej kolejności natura prawna porozumienia. Słusznie, zdaniem recenzenta, Autor zalicza porozumienia do kategorii
umów prawa publicznego.
Podejmując zadanie określenia specyfiki porozumień Autor określił także ich podstawowe funkcje oraz formę, strukturę i stylistykę. Do funkcji zaliczył
w pierwszej kolejności wzmacnianie autonomii i niezależności tych podmiotów oraz
zagwarantowanie wolności religijnej w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym.
Czysto teoretyczny charakter mają rozważania dotyczące systematyki zawieranych porozumień. Autor wskazał wybrane kryteria, do których zaliczył: zakres
regulowanych spraw (całościowe i parcjalne), liczbę związków wyznaniowych,
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których relacje z państwem są jednocześnie normowane (indywidualne i kolektywne) oraz długość porozumień (tzw. porozumienia o rozdziale i porozumienia
o współpracy).
Przystąpienie do rokowań, sposób prowadzenia negocjacji oraz przeniesienie
treści porozumień do projektów ustaw stanowi treść trzeciego rozdziału recenzowanej monografii. Najbardziej problematyczny z teoretycznego i praktycznego
punktu widzenia jest etap pierwszy dotyczący trybu i kryteriów podejmowania
decyzji w sprawie wszczęcia negocjacji. Z przepisu konstytucyjnego wynika pośrednio, iż z inicjatywą podjęcia rokowań może wystąpić rząd oraz przedstawiciele
związku wyznaniowego, z praktyki wynika jednak, że to strona wyznaniowa inicjuje rozpoczęcie negocjacji. Wobec braku regulacji prawnych, stanowisko rządu
w sprawie podjęcia rokowań jest przez włoską doktrynę różnie interpretowane.
Autor przytacza stanowiska, według których rząd ma prawo do swobodnej oceny
podjęcia rokowań, z drugiej strony przywołuje opinie, na podstawie których rząd
jest zobowiązany przystąpić do negocjacji (s. 150-154). Niezależnie od przyjętego
stanowiska, decyzje podejmowane przez Radę Ministrów są aktami politycznymi,
za które rząd może odpowiadać politycznie przed parlamentem. Szansą na zmianę
sytuacji mogą być postanowienia włoskiej ustawy o wolności religijnej, dla której
wzorcem w tym zakresie mogą być przepisy hiszpańskiej ustawy z 5 lipca 1980 roku
o wolności religijnej.
Istotnym zagadnieniem omówionym przez Autora monografii jest sposób prowadzenia negocjacji, który nie został we Włoszech uregulowany zarówno przez
ustrojodawcę jak i ustawodawcę, co przyczyniło się do istotnych różnic pomiędzy
poszczególnymi procedurami rokowań. Autor opisał w sposób syntetyczny negocjacje począwszy od podjętej w 1950 roku wymiany korespondencji pomiędzy Generalną Dyrekcją do Spraw Kultu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Związkową Radą Kościołów aż po porozumienia zawarte w 2000 roku z Kongregacją
Świadków Jehowy i Włoską Unią Buddyjską. Uwzględnił także rozwiązania proponowane w projekcie ustawy o wolności religijnej.
Zawarcie porozumienia w wyniku negocjacji nie wywiera żadnych skutków
na gruncie prawa powszechnie obowiązującego, przyczynia się jednak do rozpoczęcia z inicjatywy rządu procesu legislacyjnego zmierzającego do uchwalenia
ustawy o stosunku państwa do konkretnego związku wyznaniowego. W dotychczasowej praktyce rząd wywiązywał się z zobowiązania wystąpienia z inicjatywą
ustawodawczą.
Szczegółowa (formalna) charakterystyka ustaw aprobujących porozumienia
została przeprowadzona przez Piotra Stanisza w czwartym rozdziale monografii. Autor rozpoczął swoją analizę od postawienia istotnych pytań, wynikających
z postanowień art. 8 ust. 3 Konstytucji, dotyczących ograniczenia roli parlamentu

Prawo Kanoniczne_52_3-4.indd 432

28-10-2009 09:05:57

[29]

RECENZJE

433

w procesie legislacyjnym, odporności ustaw na nowelizację i uchylenie oraz wyboru
procedur, które można uznać za najwłaściwsze przy ustanawianiu norm wykonawczych do ustaw (s. 185). W pierwszej kolejności Autor analizuje procedurę legislacyjną, uwzględniając istotne, zwłaszcza z punktu widzenia związku wyznaniowego,
ograniczenie parlamentarnej władzy modyfikowania rządowego projektu ustawy,
wynikające z konstrukcji prawnej art. 8 ust. 3 Konstytucji, zgodnie z którym ustawy
uchwalane są na podstawie porozumień zawartych z właściwymi przedstawicielami. Analizując miejsce ustaw uchwalanych na podstawie porozumień w systemie
źródeł prawa Autor monografii doszedł do konkluzji, że ustawy te nie posiadają
żadnej szczególnej pozycji w hierarchii obowiązujących aktów prawnych. Prawo
do wystąpienia z propozycją rokowań w sprawie nowelizacji treści ustawy przysługuje każdej ze stron.
Autor zasygnalizował także, czysto teoretyczne zagadnienie, uchylenia ustaw
aprobujących porozumienia bez uprzedniej zgody wyrażonej w specjalnym porozumieniu. Zwrócił uwagę, iż dosyć powszechne jest stanowisko, według którego
takie działanie legislatywy należałoby uznać za niezgodne z Konstytucją Republiki
Włoskiej. Niemniej jednak należy przyjąć, iż uchylenie ustawy w określonych sytuacjach mogłoby być wyrazem przeciwstawienia się państwa działalności związków
wyznaniowych o charakterze ekstremistycznym.
Do zagadnień związanych z charakterystyką ustaw aprobujących porozumienia
Autor słusznie zaliczył także kwestię aktów wykonawczych. Zasada bilateralności
w kształtowaniu sytuacji prawnej związków wyznaniowych została przeniesiona
we Włoszech również na grunt aktów wykonawczych. Należy zgodzić się z Piotrem
Staniszem, który oceniając włoski model opracowywania aktów wykonawczych
stwierdza, że „maksymalnie gwarantuje on uwzględnienie charakterystycznych potrzeb poszczególnych związków wyznaniowych i tym samym stoi na straży szeroko
pojętej wolności religijnej” (s. 213-214).
Ostatni rozdział recenzowanej monografii został poświęcony obowiązującym
rozwiązaniom układowym. Autor, przyjmując kryterium rzeczowe, podjął się całościowego omówienia rozwiązań składających się na reżim dwustronnych stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi. W pierwszej
kolejności zostały zaprezentowane zasady podstawowe, a następnie: szczegółowe
gwarancje wolności praktykowania religii, wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, status prawny jednostek organizacyjnych o charakterze wyznaniowym, finansowanie działalności związków wyznaniowych, działalność oświatowa
i wychowawcza, budynki służące celom kultowym, wyznaniowe miejsca pochówku
oraz ochrona dóbr kultury o charakterze religijnym. Kompleksowa analiza powyższych zagadnień, pokrywających się z problematyką prawa wyznaniowego, wynika
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z dążenia działających we Włoszech związków wyznaniowych do uwolnienia się
od ustawy o kultach dopuszczonych z lat 1929-1930.
Na podstawie analizy poszczególnych ustaw określających stosunki między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi do zawartych w nich zasad podstawowych Autor opracowania zaliczył zasadę autonomii i niezależności związków
wyznaniowych oraz poszanowania wolności religijnej w wymiarze indywidualnym
i wspólnotowym. W ustawach, obok generalnego uznania autonomii danego związku wyznaniowego, wskazuje się często zakresy, w których wykluczona jest jakakolwiek ingerencja państwa.
Spośród szczegółowych rozwiązań układowych Piotr Stanisz na pierwszym miejscu omówił gwarancje dotyczące praktykowania religii, wśród których centralne
miejsce zajmują przepisy dotyczące obchodzenia świąt religijnych. Ponadto do tej
grupy zalicza się przepisy poświęcone praktykom i posługom religijnym w szczególnych sytuacjach życiowych (określanych przez doktrynę duszpasterstwem specjalnym), dotyczące osób pełniących służbę wojskową, zapewnienia opieki duszpasterskiej osobom znajdującym się w placówkach leczniczych i opiekuńczych, zakładach
penitencjarnych oraz zwolnienia osób ze służby wojskowej i skierowania do służby
zastępczej ze względu na przekonania religijne.
We włoskich ustawach wyznaniowych zostały uregulowane także kwestie dotyczące wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego. Autor przechodząc
do omówienia tego zagadnienia przypomniał, że możliwość wywarcia skutków cywilnych małżeństwa zawartego przed duchownym wynika w sposób ogólny z ustawy
z 24 czerwca 1929 roku. Szczegółowe rozwiązania zostały natomiast zaczerpnięte
z Konkordatu z 1984 roku, z uwzględnieniem postulowanego przez przedstawicieli
niektórych związków wyznaniowych rygorystycznego rozumienia zasady rozdziału
(s. 240). Wspólnym dla wszystkich związków wyznaniowych postanowieniem ustawowym jest uzyskanie skutków cywilnych małżeństwa wyznaniowego pod warunkiem wpisania go w aktach stanu cywilnego, poprzedzonego wygłoszeniem zapowiedzi przedślubnych w budynku gminnym.
Kwestie związane z osobowością prawną jednostek organizacyjnych o charakterze wyznaniowym zajmują wśród analizowanych przez Autora monografii zagadnień dotyczących statusu prawnego jednostek organizacyjnych o charakterze
wyznaniowym miejsce najważniejsze. W większości ustaw powtórzono unormowania odnoszące się do statusu instytucji, które już wcześniej posiadały osobowość
(s. 244) oraz zawarto postanowienia dotyczące sposobu nabywania osobowości
prawnej przez nowo tworzone jednostki, przyjmując, że instrumentem właściwym
do uznania podmiotowości jest rozporządzenie. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż wszystkie ustawy wyznaniowe zawierają również postanowienia dotyczące reguł funkcjonowania jednostek organizacyjnych posiadających już osobowość praw-
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ną oraz odnoszące się do utarty osobowości prawnej (s. 251). W analizowanym
punkcie opracowania Autor omówił także przepisy regulujące status podatkowy
związków wyznaniowych.
Do zagadnień szczegółowych, szeroko omówionych przez Autora w rozdziale
piątym, należy zaliczyć finansowanie działalności związków wyznaniowych. Nowy
okres w określaniu sytuacji finansowej niekatolickich związków wyznaniowych
w drodze ustaw zawieranych na podstawie porozumień rozpoczął się wraz z wypracowaniem wzorca przez komisję państwowo-kościelną w odniesieniu do Kościoła
Katolickiego. Zgodnie z postanowieniami „podstawę tego systemu stanowi możliwość korzystania przez związki wyznaniowe z części środków (0,8% – otto per mille)
uzyskiwanych przez państwo z podatku dochodowego od osób fizycznych, w zależności od wyborów dokonywanych przez podatników (tzw. asygnata podatkowa).
Ważnym jego uzupełnieniem jest ofiarność wiernych, wspierana przez państwo
poprzez przewidziane w tymże podatku możliwości zmniejszania obciążeń fiskalnych ze względu na darowizny składane na rzecz określonych podmiotów wyznaniowych” (s. 253). Model ten nie został w sposób jednolity przyjęty przez wszystkie niekatolickie związki wyznaniowe o sytuacji prawnej uregulowanej w drodze
ustawy zawartej na podstawie porozumienia. Występują określone modyfikacje,
dotyczące m.in. katalogu celów na które mają być przeznaczane kwoty uzyskane
przez związki wyznaniowe z 0,8% podatku dochodowego od osób fizycznych, niemniej jednak ogólne założenia dotyczące finansowania związków wyznaniowych
są podobne.
W ustawach uchwalonych na podstawie porozumień z niekatolickimi związkami wyznaniowymi zostały także zawarte przepisy dotyczące działalności oświatowej i wychowawczej. Zapisano w nich prawo uczniów do niepobierania nauki
religii w szkołach publicznych, jak gwarancję wolności religijnej dla niekatolików.
Piotr Stanisz zwraca uwagę, że przepisy ustaw dotyczących niekatolickich związków wyznaniowych zostały powszechnie przyjęte w opozycji do gwarancji dotyczących Kościoła katolickiego (s. 264-265). Unormowania układowe odnoszą się
w tym zakresie do przepisów ustawy z dnia 18 czerwca 1986 roku, które gwarantują
we Włoszech prawo samodzielnego dokonywania wyborów dotyczących pobierania lub niepobierania nauki religii w szkołach publicznych. Niekatolickie związki
wyznaniowe korzystają z gwarancji dotyczących organizacji specjalnego nauczania
poświęconego problematyce religijnej, zakładania szkół wszystkich stopni i innych
placówek edukacyjnych oraz uznania przez państwo tytułów i dyplomów nadawanych i wystawianych przez wyższe szkoły wyznaniowe (cztery związki).
Inaczej wygląda kwestia zbieżności przepisów Konkordatu i ustaw uchwalonych
na podstawie porozumień z niekatolickimi związkami wyznaniowymi w kwestii
ochrony przeznaczenia budynków służących sprawowaniu kultu. Większość ustaw
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powiela model wypracowany przez Stolicę Apostolską i Republikę Włoską w 1984
roku. Ponadto Związek Włoskich Gmin Żydowskich wynegocjował w porozumieniu, co następnie zostało potwierdzone ustawą, respektowanie żydowskich miejsc
pochówku, które nigdy nie powinny być likwidowane.
Ostatnim z omówionych przez Autora monografii zagadnień uregulowanych
w ustawach wyznaniowych jest ochrona dóbr kultury o charakterze religijnym.
Autor zwraca uwagę, że kwestia ta została zawarta we wszystkich ustawach uchwalonych zgodnie z art. 8 ust. 3 Konstytucji. Dodatkowym, konstytucyjnym impulsem
do wpisania do ustaw gwarancji współpracy państwa ze związkami wyznaniowymi
w tym zakresie są postanowienia art. 9 Konstytucji, z którego wynika, że ochrona włoskiego dziedzictwa historycznego i artystycznego jest zadaniem Republiki. W ustawach można spotkać różne określenia dóbr kultury: „dobra należące
do dziedzictwa historycznego i kulturalnego”, „dobra” lub „dobra kulturalne”. Niezależnie od przyjętego sformułowania ochronie podlegają budynki i miejsca związane z kultem, przedmioty wykorzystywane do sprawowania obrzędów religijnych.
Środkiem służącym ochronie dóbr kultury jest działalność komisji mieszanych.
W związku z tym, że poszczególne rozdziały monografii zostały opatrzone przez
Autora „podsumowaniem”, w jej zakończeniu zawarte jest tylko zwięzłe podsumowanie wywodów. Należy odnotować, iż w wyniku przeprowadzonych badań znalazła potwierdzenie teza, zgodnie z którą zawieranie porozumień z niekatolickimi
związkami wyznaniowymi w trybie art. 8 ust. 3 Konstytucji Republiki Włoskiej
przyczynia się do wzmocnienia gwarancji wolności religijnej (s. 279). Realizacja
art. 8 ust. 3 nie przyczyniła się natomiast do równouprawnienia jednostek i równej wolności związków wyznaniowych, na co złożyło się wiele czynników wspominanych przez Autora w kilku miejscach opracowania. Nawiązując do głównego
celu monografii, sformułowanego we wstępie, Piotr Stanisz stwierdził natomiast,
iż „Oczywistą motywację dla podjęcia badań poświęconych tej problematyce stanowiło natomiast brzmienie art. 25 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Szczegółowe nakreślenie optymalnego modelu realizacji tego przepisu powinno
się stać przedmiotem odrębnego opracowania” (s. 283).
Podsumowując, należy stwierdzić, że recenzowana monografia Piotra Stanisza
jest opracowaniem opartym na rzetelnej i wnikliwej analizie materiału źródłowego, na który składają się przede wszystkim porozumienia między Republiką
Włoską i niekatolickimi związkami wyznaniowymi oraz uchwalane na ich podstawie ustawy. Autor wykorzystał także bardzo szeroko literaturę, uwzględniając
w sposób szczególny dorobek naukowy doktryny włoskiego prawa wyznaniowego:
Carlo Cardia, Nicola Colaianni, Francesco Finocchiaro, Sergio Lariccia i Gianni
Long. Pomimo licznych opracowań dotyczących art. 8 ust. 3 Konstytucji Republiki
Włoskiej, w literaturze włoskiej brakuje monografii, która podejmowałaby formal-
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ne i materialne aspekty problematyki porozumień. Na uznanie zasługuje fakt, iż
Autor monografii nie ograniczył się do przedstawiania często różnych stanowisk
przedstawicieli włoskiej doktryny, ale w wielu miejscach zajął własne stanowisko,
wskazując niejako pośrednio na kierunki realizacji art. 25 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Umiejętnie prowadzona przez
Piotra Stanisza dyskusja z cytowanymi przez niego autorami – w tekście zasadniczym oraz w przypisach – podnosi wartość tego opracowania.
Nie umniejszając wielkiego znaczenia monografii dla poznania włoskiego modelu porozumień w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi
związkami wyznaniowymi, jej największą wartością jest wkład Autora w dyskusję
na temat możliwości realizacji art. 25 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 roku.
Paweł Sobczyk

Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński i polski, układ i opracowanie ks. Arkadiusz Baron i ks. Henryk Pietras SJ, t. 1 – Nicea IyKonstantynopol
IyEfezyChalcedonyKonstantynopol IIyKonstantynopol IIIyNicea II (325-787), Wydawnictwo WAMyKsięża Jezuici, Kraków 2001 (wznowienie 2003), ss. 400; t. 2 – Konstantynopol IVyLateran IyLateran IIyLateran IIIyLateran IVyLyon IyLyon IIyVienne
(869-1312), Wydawnictwo WAMyKsięża Jezuici, Kraków 2002 (wznowienie 2004),
ss. 680; t. 3 – KonstancjayBazylea-Ferrara-Florencja-Rzym (1414-1445), Wydawnictwo WAMyKsięża Jezuici, Kraków 2003 (wznowienie 2004), ss. 680; t. 4 – Lateran
VyTrydentyWatykan I (1511-1870), Wydawnictwo WAMyKsięża Jezuici, Kraków
2004 (wznowienie 2005), ss. 1000.
Szczególnie eksponowane miejsce pośród źródeł prawodawstwa kościelnego
zajmują dokumenty Soborów Powszechnych, na których to zgromadzeniach podejmowano rozstrzygnięcia o charakterze normatywnym nie tylko z zakresu prawd
wiary, ale również dyscypliny kościelnej. W tym kontekście na myśl przychodzą
zwłaszcza kolejne Sobory Laterańskie (przede wszystkim czwarty), w szczególności
zaś Sobór Trydencki. Również jednak wszystkie pozostałe zgromadzenia soborowe
odcisnęły mniej lub bardziej trwałe piętno na współczesnym prawie kanonicznym,
stąd nie tylko teologowie i historycy Kościoła, ale również kanoniści współtworzą
grono badaczy, którzy na co dzień obcują w swych poszukiwaniach naukowych
z dokumentami soborów. Od dawien dawna istniało zatem i żywym też pozostaje po dziś dzień zapotrzebowanie na krytyczne edycje tychże dokumentów, przy
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czym wobec coraz bardziej zanikającej znajomości łaciny, o grece nie wspominając,
przed badaczami stanęło nowe wyzwanie przygotowania czyniących zadość oczekiwaniom nauki tłumaczeń przynajmniej najistotniejszych spośród owych aktów
(w optymalnym zaś przypadku – ich całości) na języki współczesne.
Na gruncie rodzimym tej potrzebie wychodzi naprzeciw zainicjowana i wcielona w życie przez dwóch krakowskich patrologów, księży Henryka Pietrasa SJ
i Arkadiusza Barona, czterotomowa edycja zatytułowana Dokumenty Soborów Powszechnych. Kolejne jej woluminy ukazały się – w odstępach rocznych – w latach
2001-2004 nakładem zasłużonego na rodzimym rynku edytorskim Wydawnictwa
WAM Księży Jezuitów, jak zaś wielkie było zapotrzebowanie na tego rodzaju publikację, dowodzi fakt, że każdy z owych tomów doczekał się już wznowienia, przy
czym tak podstawowy nakład, jak i wznowienia miały po kilka dodruków. Pozycja
ta bezzwłocznie też trafiła do księgozbiorów podręcznych zarówno wszystkich ważniejszych książnic o profilu humanistycznym (przede wszystkim kościelnych), jak
i do prywatnych bibliotek uczonych różnych specjalności. Rzecz zrozumiała, największe zainteresowanie wzbudziła ona w środowiskach teologicznych i historycznych, niemniej trzecią grupę, do której edycja ta adresowana jest przez wydawców
w pierwszej kolejności, stanowią właśnie kanoniści (przede wszystkim ci zajmujący
się dziejami prawa kościelnego i jego źródłami), stąd też właśnie obecne, z konieczności zwięzłe omówienie rzeczonej publikacji na łamach „Prawa Kanonicznego”.
Każdy z tomów prezentowanego wydania, stanowiącego już zamkniętą całość, obejmuje oficjalne akty kilku kolejnych zgromadzeń soborowych. W pierwszym woluminie są to Sobory Powszechne starożytności i wczesnego średniowiecza, w drugim – wieków średnich, w trzecim – późnośredniowieczne, natomiast
w ostatnim – nowożytne wraz z Vaticanum I. Do kompletu brakuje zatem tylko
ostatniego z dotychczasowych soborów Kościoła Zachodniego, przy czym pominięcie w ramach tej edycji dokumentów Vaticanum II jest w pełni zrozumiałe, jako
że od dawna istnieje oficjalny, polski ich przekład, kilkakrotnie wznawiany, stąd
przygotowywanie nowego tłumaczenia poniekąd mijało by się z celem. Omawiana
edycja dotyczy zatem aktów wydanych przez kolejnych dwadzieścia zgromadzeń
soborowych, od Nicejskiego I z roku 325 poczynając, a na przerwanym w r. 1870
Watykańskim I kończąc. Większość z owych soborów odbyła się w wiekach średnich, stąd też rzeczona publikacja spotka się ze szczególnym zainteresowaniem
mediewistów i zostanie potraktowana przez nich jako wydawnictwo sensu stricto
źródłowe. Na miano takowe jak najbardziej zresztą zasługuje, zawiera bowiem
teksty zarówno w ich oryginalnym brzmieniu (przede wszystkim po łacinie, obok
których w przypadku starszych pojawia się również greka), jak i polski przekład.
Zastosowany został przy tym bardzo wygodny dla osoby korzystającej układ z zamieszczonymi obok siebie, na sąsiednich stronach jednego rozkładu, oryginałem
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i tłumaczeniem, dzięki czemu łatwo dokonać porównania obu. Co się natomiast
tyczy aparatu naukowego, to jest on w owej edycji obecny, wszakże ograniczono
go niemal do minimum, jako że w przypisach zamieszczono głównie odesłania
do innych kanonów soborowych czy też ksiąg Pisma Świętego, brak natomiast
jakichś obszerniejszych komentarzy tekstowych, służących objaśnieniu poszczególnych zagadnień wynikających z tekstu. Trudno mieć wszakże o to większe pretensje
do wydawców, którzy – jako patrolodzy – postawili sobie za cel w pierwszej kolejności dostarczyć wszystkim zainteresowanym badaczom z Polski (także zresztą
i osobom nie zajmującym się działalnością naukową) użyteczne „narzędzie” dla
podejmowanych przez nich prac i poszukiwań, dzięki któremu nie będą zmuszeni
w każdym jednym przypadku marnować czas i energie na dotarcie do trudnodostępnych w kraju, tego rodzaju zagranicznych zbiorów dokumentów soborowych,
z drugiej zaś będą mieli możliwość zapoznać się z propozycją polskiego przekładu
poszczególnych tekstów.
Tłumaczenia tak ogromnego materiału tekstowego A. Baron i H. Pietras
nie dokonali bynajmniej sami, lecz skorzystali z pomocy kilkunastoosobowego grona translatorów (ich nazwiska wymieniane są na początku każdego z tomów – ze wskazaniem, które konkretnie dokumenty zostały przez kogo przetłumaczone). W pojedynczym przypadku, mianowicie bulli papieża Eugeniusza IV
Laetentur caeli z 6 VII 1439, obwieszczającej zawarcie unii z Grekami i przedstawiającej jej warunki, wydawcy posłużyli się przekładem zawartym w druku z 1609 r.
(mowa o dziele Święty Powszechny Sobór we Florenciey odprawiony A. Abrama
w tłumaczeniu na polski jezuity K. Pętkowskiego, profesora Akademii Wileńskiej),
uwspółcześniwszy jedynie pisownię oraz interpunkcję. Co się natomiast tyczy tekstów wprowadzeń (zamieszczone przed każdym kolejnym z soborów) oraz wyżej
wzmiankowanych przypisów, to tu obaj wspomniani badacze zdali się już na własne
siły, stąd nietrudno dostrzec, że bliższa jest im starożytność chrześcijańska, aniżeli
epoki późniejsze.
Spośród wszystkich soborów najwięcej miejsca zajęło siłą rzeczy Tridentinum,
w przypadku którego specjalista ma zresztą do dyspozycji trzynastotomową edycję
Concilium Tridentinum. Diariorum, actorum, epistolarum, tractatuum nova collectio.
W tej ostatniej zebrane zostały wszakże wszelkiego rodzaju świadectwa ilustrujące
przebieg obrad soborowych (korespondencja, diariusze, itp.), podczas gdy w omawianym obecnie wydawnictwie ograniczono się do samych aktów oficjalnych, które
oczywiście stanowią ów w pełni dojrzały i zarazem najistotniejszy owoc prac danego zgromadzenia. Kanonistę czy historyka często jednak interesuje, wśród jakich
okoliczności i często pośród jakich kontrowersji oraz stanowiących ich pochodną
żywych debat rodziły się poszczególne orzeczenia dogmatyczne czy dyscyplinarne
soborów, które później miały kształtować przez wieki życie wspólnot chrześcijań-
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skich. W tym zakresie prezentowana edycja zbyt wiele dopomóc nie może, ale też
nie taki był jej cel, stąd poczyniona tu uwaga w żadnym wypadku nie stanowi
zarzutu.
Jak przystało na publikację stricte naukową, Dokumenty Soborów Powszechnych
zaopatrzone zostały w indeksy – i to dość rozbudowane. Obok najczęściej sporządzanych indeksów osobowego i nazw geograficznych, nie zabrakło też indeksu
rzeczowego, jak również indeksów cytatów: biblijnych, dokumentów kościelnych,
pisarzy starożytnych i średniowiecznych. Stanowią one niewątpliwe ułatwienie i pomoc dla korzystających, co dodatkowo podnosi walory edycji. Skoro zaś już o tych
mowa, dodajmy również, że – mimo niezbyt wyszukanej szaty graficznej – edycja
ta jest „przyjazna” dla czytelnika, bowiem w poszczególnych tekstach wprowadzono wewnętrzną numerację, ułatwiającą poruszanie się w ich obrębie, na każdej
stronie tzw. żywa pagina informuje, z jakich dokumentów tudzież konkretnym jego
fragmentem mamy w danym miejscu do czynienia, całości zaś obrazu dopełnia
duży krój czcionki i staranny, czytelny druk. Że zaś poszczególne tomy przedstawiają się dość pokaźnie, gdy chodzi o objętość (ostatni ma aż tysiąc stron!),
stąd też wydawnictwo zatroszczyło się, by cały nakład wyszedł w twardej oprawie,
co pozwala żywić nadzieję, że edycja ta długo będzie służyła korzystającym – bez
konieczności uciekania się do kosztownej pomocy introligatora.
Na zakończenie nie sposób nie wspomnieć, iż wraz ze sfinalizowaniem prac
nad całością Dokumentów Soborów Powszechnych A. Baron i H. Pietras przystąpili bezzwłocznie do przygotowania dzieła pomyślanego jako kontynuacja tamtej
serii. Chodzi o zaplanowany również jako wielotomowy zbiór Synody i kolekcje
praw, którego pierwszy wolumin, zatytułowany Dokumenty synodów od 50 do 381
roku (a więc poczynając od tzw. Synodu Apostolskiego), ukazał się już drukiem
w roku 2006, zaś publikacja kolejnego zapowiadana jest na koniec następnego
roku (tj. 2007). Zważywszy na profil tematyczny i zawartość merytoryczną rzeczonej nowej serii, mającej za cel przedstawienie „tekstów synodów Kościoła od jego
początku oraz kolekcji praw, które kształtowały życie chrześcijan w poszczególnych
okresach jego dziejów”, by poprzez to służyć „lepszemu zrozumieniu prawodawstwa kościelnego i doktryny wiary” (z tekstu Wprowadzenia), nie ulega najmniejszej
wątpliwości, że i ta edycja spotka się z uzasadnionym zainteresowaniem ze strony kanonistów. Zapewne więc nie braknie sposobności, by również jej poświęcić
w przyszłości nieco więcej uwagi na łamach kwartalnika „Prawo Kanoniczne” w ramach osobnego tekstu recenzyjnego.
Krzysztof R. Prokop
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SPRAWOZDANIE Z SEMINARIUM BOLOŃSKIEGO
Dnia 5 marca 2009 r. na Uniwersytecie Warszawskim zostało zorganizowane
kolejne z cyklu seminariów bolońskich, poświęcone Efektom kształcenia jako podstawie budowy i oceny programów studiów. W organizację seminarium zaangażowane były Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz jednostki UW: Biuro ds. Realizacji Procesu Bolońskiego, Biuro ds. Jakości Kształcenia. Zasadniczym celem, jaki
postawili sobie organizatorzy seminarium było upowszechnienie nowego podejścia
do tworzenia programu studiów bazującego na efektach uczenia się (kształcenia).
Seminarium otworzyła Prorektor ds. Studenckich UW prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior, która powitała wszystkich przybyłych uczestników, a przede wszystkim zaproszonych na spotkanie prelegentów: dr Declan’a Kennedy z University
College Cork, ekspertów bolońskich: mgr Jolantę Urbanikową, pełnomocnika
Rektora ds. realizacji procesu bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych
UW, dr hab. Marka Frankowicza z Wydziału Chemii UJ oraz prof. dr hab. Elżbietę
Putkiewicz z Wydziału Pedagogicznego UW i dr Pawła Poszyteka, Dyrektora programu „Uczenie się przez całe życie”.
Pierwszy z wykładów, wygłoszony przez p. mgr Jolantę Urbanikową, stanowił Wprowadzenie do problematyki efektów kształcenia się (uczenia). Rozpoczęty
w 1999 r. proces boloński przyniósł zasadniczą zmianę w postrzeganiu celów procesu dydaktycznego. Wskutek tego Prelegentka wskazała podstawowe cele procesu
bolońskiego, zorientowanego w większej mierze na kompetencjach niż na samej
wiedzy absolwentów: istotne stało się ich przygotowanie do potrzeb rynku pracy, rozwój i podtrzymanie wiedzy zaawansowanej, przygotowanie do aktywnego
uczestniczenia w (europejskim) społeczeństwie demokratycznym oraz doskonalenie kompetencji i rozwój osobisty. Istotne w tym procesie jest zapewnienie
uznawalności kwalifikacji, osiąganej m.in. poprzez uznawanie efektów uczenia
sie, a nie formalnych ścieżek wiodących do osiągnięcia tych efektów. Definiując
efekty kształcenia Prelegentka zwróciła uwagę na jego jakość, możliwą do osiągnięcia dzięki przyjęciu wspólnej metodologii definiowania kwalifikacji, poziomów
i ich wzajemnych odniesień w szkolnictwie wyższym. W tym kontekście ukazała
także powiązanie efektów kształcenia z Europejskimi oraz Krajowymi Ramami
Kwalifikacji, z uwzględnieniem także ram kwalifikacji branżowym, sektorowych,
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w tym przede wszystkim Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Następnie zwróciła także uwagę na zasady definiowania efektów kształcenia dla
programów studiów, a zwłaszcza określenie efektów uczenia się i ECTS, form,
metod i technik nauczania, metod oceniania i kryteriów zaliczenia.
Hierarchiczne uporządkowanie celów kształcenia ze względu na rodzaj opanowanych przez studenta czynności nosi nazwę taksonomii celów kształcenia. Idea
ta powstała już w r. 1948, jako odpowiedź na konieczność precyzyjnego opisu
szkoły i edukacji. W dziedzinie poznawczej autorem taksonomii jest Benjamin
Bloom, którego metodzie poświęcony został kolejny wykład, wygłoszony przez
prof. dr hab. Elżbietę Putkiewicz. Taksonomia Blooma ukazuje hierarchię coraz
bardziej skomplikowanych procesów, do których wdraża się studentów. Należą
do nich: wiedza, rozumienie, zastosowanie, analiza, synteza oraz ocenianie. Prelegentka szczegółowo omówiła każdy z tych poziomów, ilustrując każdy przykładami
z dziedziny nauczania matematyki. Podkreśliła następnie, iż zgodnie z propozycją
Blooma, do każdego z tych poziomów należy przypisać określone czasowniki, które charakteryzują odpowiadający mu proces, a które jednocześnie czynią je celami
operacyjnymi, umożliwiającymi określenie wyników uczenia się w kategoriach obserwowanego zachowania się ucznia. Na koniec nawiązała do opracowanej w Polsce taksonomii Bolesława Niemierki, zwanej taksonomią ABC, obejmującej dwa
poziomy (wiadomości i umiejętności).
Kolejny referat, nt. Tworzenie programów studiów na bazie efektów kształcenia,
wygłoszony został w języku angielskim przez dr Declan’a Kennedy. W swoim wystąpieniu Prelegent skupił uwagę na odpowiedziach na cztery postawione we wstępie pytania: co to są efekty kształcenia, w jaki sposób można je opisać, w jaki
sposób – na ich podstawie – tworzy się programy studiów oraz jak powiązać efekty
kształcenia z procesem nauczania i oceną. Definiując efekty kształcenia wskazał
na ich zasadnicze cele oraz miejsce w całym procesie bolońskim, z uwzględnieniem także Europejskiej i Krajowych Struktur Kwalifikacji (na przykładzie Irlandii). W odpowiedzi na pytanie o opis efektów nauczania nawiązał do taksonomii
Blooma, w oparciu o którą zaprezentował szereg przykładów w zakresie formułowania efektów kształcenia dla programu studiów, a także wskazał na ewentualne
korzyści oraz potencjalne problemy przy ich stosowaniu. Ocena efektów kształcenia to proces zbierania i opiniowania informacji z wielorakich źródeł w celu
ustalenia, co student wie, rozumie i co może z tą wiedzą zrobić w rezultacie swojej
edukacji. Stąd Prelegent zwrócił uwagę na pewne „techniki” oceny oraz zasadnicze
punkty, które należy wziąć pod uwagę przy ich stosowaniu. Zakończył swoje wystąpienie tzw. spojrzeniem w przyszłość, czyli omówieniem perspektyw stojących
przed studentami w wyniku właściwego sformułowania efektów kształcenia.
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Jako kolejny, po krótkiej dyskusji oraz przerwie na lunch, wystąpił p. dr Paweł Poszytek, przedstawiając wykład pt. Efekty kształcenia/uczenia się na przykładzie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Rozpoczynając
swoją prezentację, przedstawił ogólną definicję posługiwania się językiem według
Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, a następnie scharakteryzował trzy główne filary europejskiej definicji biegłości językowej, do których należą
kompetencje (ogólne oraz komunikacyjne – kompetencja komunikacyjna, socjolingwistyczna oraz pragmatyczna), działania językowe (recepcja, produkcja, interakcja i mediacja) oraz strategie językowe. W oparciu o nie tworzy się programy
oparte na efektach kształcenia. Każdy z tych parametrów jest wyskalowany zgodnie z poziomami biegłości: A (poziom podstawowy), B (poziom samodzielności)
i C (poziom biegłości), podzielonych jeszcze na dwa podpoziomy.
Jako ostatni referat nt. Zastosowanie efektów kształcenia do przygotowania programu studiów, wygłosił p. dr hab. Marek Frankowicz, opierając swoje wystąpienie
na przykładzie budowy i ewaluacji programu studiów chemicznych oraz kursu technologii informatycznej dla filologów. Zwrócił on uwagę na trzy sposoby tworzenia
programów studiów (rozbudowa istniejącego programu, adaptacja programu z innej uczelni oraz konstrukcja programu od podstaw), ilustrując – na przykładzie studiów chemicznych I i II stopnia, zakładane efekty kształcenia. Następnie dokonał
analizy efektów kształcenia osiąganych podczas kursu technologii informatycznej
na studiach filologicznych o specjalności romanistycznej w Tarnowie, zestawiając
ze sobą zakres umiejętności nabytych po pierwszym oraz piątym semestrze nauczania. Zwrócił także uwagę na interesującą propozycję ankietowania studentów
na pierwszych (kompetencje językowe, kompetencje informatyczne, oczekiwania
wobec zajęć) oraz ostatnich zajęciach („plusy dodatnie” i „plusy ujemne” zajęć).
Obrady seminarium bolońskiego na UW zakończyły się dyskusją oraz tzw. „mini
warsztatem” polegającym na praktycznym zastosowanie zdobytej wiedzy w zakresie tworzenia i oceny programów studiów w oparciu o efekty kształcenia.
Urszula Nowicka

SPRAWOZDANIE Z SEMINARIUM I WARSZTATÓW BOLOŃSKICH
Dnia 13 marca 2009 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie odbyło się seminarium bolońskie, prowadzone przez eksperta bolońskiego p. mgr Ryszarda Rasińskiego z Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestników
– pracowników UKSW – powitała Prorektor ds. Kształcenia UKSW, Pani dr hab.
Dorota Kielak, która zwróciła uwagę na doniosłość seminarium spowodowaną fak-
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tem, iż już najpóźniej w roku akademickim 2010/2011 ma wejść w życie obowiązek
istnienia Krajowych Struktur Kwalifikacji.
Spotkanie podzielone zostało na dwie części. Pierwszą z nich stanowiła prezentacja p. mgr Ryszarda Rasińskiego nt. Tworzenie programów studiów w systemie
ECTS z wykorzystaniem efektów kształcenia. Na początku Prelegent zwrócił uwagę
na istniejący proces transformacji w pojmowaniu szkolnictwa wyższego, w którym
nauczanie zmienia się w uczenie się, ukierunkowując kształcenie przede wszystkim
na studenta. Transformację tę ilustruje pytanie zadawane studentowi na koniec
studiów, które nie brzmi już jakie przedmioty studiowałeś, ale czego się nauczyłeś.
To z kolei wiąże się z rozróżnieniem celów i efektów kształcenia, z których pierwsze
stanowią to, co nauczający chce zrealizować, drugie z kolei to umiejętności, które
student powinien posiąść. Do efektów kształcenia przypisuje się punkty ECTS.
Następnie Prelegent szczegółowo omówił Taksonomię Blooma, obejmującą trzy
domeny: wiedzy, zachowań i sprawności, wykorzystywane przy tworzeniu programów studiów. W zakresie domeny wiedzy Bloom proponuje hierarchę poziomów,
na których wiedza jest zdobywana; są to: wiedza (czyli umiejętność przywoływania i pamiętania faktów, bez konieczności ich rozumienia), rozumienie (umiejętność rozumienia i interpretacji zebranych informacji), zastosowanie (umiejętność
wykorzystania nabytych informacji w nowych sytuacjach), analiza (umiejętność
dekompozycji informacji na elementy składowe), synteza (umiejętność łączenia
w całość nabytej wcześniej wiedzy), ocena (umiejętność wydania sądu co do nabytej wcześniej wiedzy). W ramach omawiania każdego z tych poziomów Prelegent
– za Bloomem – przypisywał określone czasowniki, które charakteryzują odpowiadający im proces oraz podawał przykłady zamierzonych efektów kształcenia.
Krótko omówił także dwie pozostałe domeny wyznaczone w Taksonomii Blooma,
a mianowicie domenę zachowań (otrzymywanie, odpowiadanie, wartościowanie,
organizowanie i charakteryzowanie) oraz domenę sprawności.
Charakteryzując zagadnienie punktów zaliczeniowych ECTS Prelegent przytoczył § 5 Zarządzenia Rektora UW, zgodnie z którym wszystkim elementom programu studiów przypisuje się punkty zaliczeniowe, których liczba jest atrybutem
przedmiotu; liczba ta może być całkowita lub połówkowa nie wolno natomiast
stosować innych części ułamkowych punktów). Punkty odzwierciedlają łączny czas
pracy studenta potrzebny do osiągnięcia wiedzy na przeciętnym poziomie. Jeden
punkt zaliczeniowy odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta. Student powinien
uzyskać 60 punktów zaliczeniowych w trakcie roku akademickiego, 30 w ciągu
semestru. Dopuszczalny jest nierównomierny rozkład punktów w semestrze, jednak nie powinien on przekraczać wartości 27/33. Wartość punktowa przedmiotu
jest wartością bezwzględną, czyli niezależną od systemu studiów (dziennych, zaocz-

Prawo Kanoniczne_52_3-4.indd 444

28-10-2009 09:05:59

[5]

445

SPRAWOZDANIA

nych lub wieczorowych). Nie ma ona także związku z ilością godzin kontaktowych
(ponieważ decydują efekty kształcenia).
Omawiając następnie procedurę przyporządkowania punktów ECTS, Prelegent
wskazał, iż należy wyjść od zdefiniowania zakładanych efektów kształcenia dla
każdego przedmiotu, poprzez oszacowanie nakładu pracy studenta potrzebnego
do osiągnięcia założonych efektów kształcenia, aż do przypisania przedmiotom
wartości punktowych (z zachowaniem zasady, iż egzamin podnosi wartość punktową przedmiotu, która z kolei nie jest wprost proporcjonalna do ilości godzin kontaktowych). Tak ustalone wartości należy następnie zsumować w skali semestru,
roku akademickiego i całego programu studiów.
Po krótkiej dyskusji oraz przerwie, nastąpiła druga część spotkania, tzw. warsztaty bolońskie, podczas których uczestnicy otrzymali do wykonania dwa ćwiczenia (o różnym stopniu trudności) polegające na konieczności przypisania punktów
ECTS w diagramie rocznym programu studiów prawniczych oraz filologii angielskiej, z uwzględnieniem ilości godzin oraz metod oceny.
Urszula Nowicka

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
OCHRONA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY W PRAWIE KANONICZNYM
I W PRAWIE POLSKIM.
WRĘCZENIE KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ
KS. PROF. WOJCIECHOWI GÓRALSKIEMU
Dnia 14 maja 2009 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowa na temat Ochrona małżeństwa i rodziny
w prawie kanonicznym i w prawie polskim, połączona z uroczystym wręczeniem
Księgi pamiątkowej ks. prof. dr hab. Wojciechowi Góralskiemu. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego UKSW.
Uczestnicy, a wśród nich biskupi, profesorowie z wielu ośrodków akademickich, oficjałowie i pracownicy polskich sądów oraz studenci, zebrali się w auli
UKSW im. Jana Pawła II. Słowa powitania skierował do wszystkich przybyłych
Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW ks. prof. UKSW dr hab. Józef
Wroceński. W swoim wystąpieniu określił przede wszystkim cel Konferencji, który
stanowi podjęcie refleksji naukowej nad kwestią ochronny dwóch rzeczywistości:
małżeństwa, będącego nie tylko instytucją prawną, ale także rzeczywistością bliskości i więzi międzyosobowej w doczesności, oraz rodziny, której małżeństwo
daje początek, a która w terminologii kościelnej jest nazywana Kościołem domo-
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wym, w nauczycielskiej zaś – podstawową komórką społeczną. W tym kontekście
postawił pytanie, czy te określenia są treściowo kompatybilne, czy poruszamy się
w odmiennych systemach prawa, czy Kościół i państwo troszcząc się o małżeństwo
i rodzinę działają jedynie w swoim zakresie czy też można wskazać obszary współdziałania i wspólnej troski. Tak pomyślana debata naukowa – wskazał następnie
Ksiądz Dziekan – stanowi również podłoże uroczystości, która będzie miała miejsce po pierwszej części sympozjum, a mianowicie wręczenia księgi pamiątkowej
ks. prof. dr hab. Wojciechowi Góralskiemu. Ks. Profesor od wielu lat zajmuje się
problematyką małżeństwa i rodziny, a jego osiągnięcia naukowe stawiają go na czele najbardziej wybitnych znawców tej problematyki.
Ciesząc się obecnością tylu znakomitych gości ks. prof. UKSW dr hab. Józef
Wroceński, w imieniu własnym i całego Wydziału Prawa Kanonicznego, bardzo
serdecznie przywitał ks. abp Andrzeja Dzięgę, metropolitę szczecińsko-kamieńskiego oraz Przewodniczącego Rady Prawnej Episkopatu Polski, ks. bp Artura
Mizińskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej, Jego Magnificencję
ks. prof. dr hab. Ryszarda Rumianka, Rektora UKSW, Prelegentów Konferencji:
ks. prof. Héctora Franceschi, Prorektora Papieskiego Uniwersytetu św. Krzyża
w Rzymie, ks. dr Grzegorza Erlebacha z Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, audytora Roty Rzymskiej, ks. prof. Remigiusza Sobańskiego, byłego Rektora
ATK oraz wieloletniego i zasłużonego pracownika Wydziału Prawa Kanonicznego,
p. prof. dr hab. Elżbietę Holewińską-Łapińską z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, p. prof. dr hab. Wandę Stojanowską z Wydziału Prawa i Administracji UKSW
oraz ks. dr Mirosława Koska, również pracownika Wydziału Prawa i Administracji UKSW, a także przewodniczących poszczególnych sesji Konferencji: ks. prof.
dr hab. Antoniego Dębińskiego, Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji KUL Jana Pawła II oraz ks. prof. dr hab. Józefa Krukowskiego,
księży profesorów z innych ośrodków akademickich w Polsce, w tym profesorów
KUL: ks. prof. dr hab. Henryka Misztala i ks. dr hab. Mirosława Sitarza oraz pozostałych pracowników KUL; księży profesorów PAT w Krakowie: ks. prof. dr hab.
Józefa Krzywdę i ks. prof. PAT dr hab. Tomasza Rozkruta oraz pozostałych gości,
szczególnie ze Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Księży Oficjałów i wszystkich
pracowników Sądów Biskupich, pracowników kurii diecezjalnych i prowincjalnych,
wykładowców prawa kanonicznego i wyznaniowego wyższych seminariów duchownych, tak diecezjalnych jak i zakonnych, studentów wydziału teologicznego z Olsztyna oraz pracowników i studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW oraz
wszystkich pozostałych obecnych na auli, którym podziękował za przybycie i udział
w Konferencji. Następnie poprosił Jego Magnificencję Księdza Rektora UKSW
Ryszarda Rumianka o otwarcie Konferencji.

Prawo Kanoniczne_52_3-4.indd 446

28-10-2009 09:05:59

[7]

SPRAWOZDANIA

447

W słowach skierowanych do wszystkich zebranych na Konferencji Ksiądz Rektor
odwołał się do słów Sługi Bożego Jana Pawła II, który w swoich wystąpieniach często apelował o pomoc rodzinie, o postawę służebną względem rodziny. Nawoływał,
aby cenić jej wartości, możliwości i zawsze je popierać, poznawać niebezpieczeństwo i zło, które jej zagraża aby je pokonywać, przyczyniać się do tworzenia środowiska sprzyjającego jej rozwojowi, zabiegać o przywrócenie jej zaufania do samej
siebie. Zwrócił uwagę, że współczesne małżeństwa i rodziny są narażone na różne
niebezpieczeństwa, groźny i niebezpieczny jest dla niej współczesny styl zachowań
przepełniony konsumpcjonizmem i hedonizmem, odrzucanie wartości moralnych,
desakralizacja małżeństwa i rodziny, która z kolei ułatwia rozszerzanie się mentalności prorozwodowej i antykoncepcyjnej, groźna jest także kultura proaborcyjna.
W tym kontekście Ksiądz Rektor odniósł się do postawy Komitetu Praw Człowieka
ONZ, który w 2004 r. zalecił, aby Polska zrewidowała swoje ustawodawstwo oraz
praktykę dotyczącą aborcji oraz projektu ustawy polskiego parlamentu o świadomym rodzicielstwie, który jest sprzeczny z elementarnymi zasadami moralnymi
i obywatelską odpowiedzialność za przyszłość naszego narodu. Podkreślił, że z pomocą małżeństwu i rodzinie powinny śpieszyć Kościół i państwo, ale również szkoły
i uniwersytety, które mają za zadanie nie tylko kształcić intelektualnie i zawodowo,
ale także wychować mądrą, uczciwą i przygotowaną do życia w rodzinie młodzież.
W proces owej formacji włączone są również konferencje naukowe. Dlatego też
Ksiądz Rektor wyraził radość z rozpoczynającej się Konferencji, gdyż jej celem
jest analiza konkretnych przepisów i rozwiązań prawnych, zawartych w prawie kanonicznym jak i w prawie polskim, które mają na celu dobro małżeństwa i rodziny
oraz poszukiwanie nowych rozwiązań prawnych, które to dobro będą w przyszłości
powiększać. Jednocześnie Ksiądz Rektor złożył najlepsze życzenia ks. prof. dr hab.
Wojciechowi Góralskiemu, byłemu Dziekanowi WPK i Prorektorowi UKSW, który
na stałe wpisał się w historię UKSW i ma w nim ogromne zasługi.
Po ukonstytuowaniu prezydium I sesji, jej przewodniczący ks. prof. dr hab.
Antoni Dębiński poprosił o wygłoszenie pierwszego referatu ks. prof. Héctora
Franceschi. Wykład na temat Podstawy antropologiczne prawa do małżeństwa i jego
ochrona w kanonicznym porządku prawnym wygłoszony został w języku włoskim.
Rozpoczynając swoje wystąpienie Prelegent wyraził żal, że nie zna języka polskiego, jednak tłumaczenie treści jego wystąpienia zostało przekazane wszystkim uczestnikom Konferencji. Określając cel swojego wystąpienia zwrócił uwagę
na konieczność dotarcia do głębszego zrozumienia podstawowego prawa osoby
i wiernego, jakim jest ius connubii. Jego treść jest określona przez samą naturę
małżeństwa i w przypadku ochrzczonych przez wymiar sakramentalny. Prelegent
podkreślił, że nieprawidłowa interpretacja prawa do małżeństwa spowodowała zanegowanie podstawowych wartości, jakie się z małżeństwem wiążą. Zwrócił uwagę

Prawo Kanoniczne_52_3-4.indd 447

28-10-2009 09:05:59

448

SPRAWOZDANIA

[8]

na tendencje zmierzające ku koncepcji rozerwalności małżeństwa, na legalizację
związków homoseksualnych, mentalność antykoncepcyjną. Wskazał, że przeciwko
takim koncepcjom konieczne jest potwierdzenie właściwej wizji prawa do małżeństwa. Korzystanie z niego nie może się dokonywać inaczej jak tylko przez dwie
osoby, mężczyznę i kobietę, powołanych przez samą naturę do komplementarności
pomiędzy nimi. Jest to prawo niezbywalne, nieodwołalne i wieczne, a jego ograniczenia mogą wynikać jedynie z wewnętrznych wymogów rzeczywistości małżeńskiej
i pozycji wiernych w Kościele.
Drugi referat, na temat Ochrona wolności nupturientów w kanonicznym porządku prawnym. Zarys problematyki wygłosił ks. dr Grzegorz Erlebach. Wprowadzając
w problematykę zagadnienia zwrócił uwagę, że wolność może być postrzegana
z różnych punktów widzenia; na płaszczyźnie antropologicznej (wolność od przymusu i wolność do, która stanowi zdolność do autodeterminacji), psychologicznej,
filozoficznej (jako brak istotniejszych czynników patologicznych, które ograniczałyby możliwość podjęcia decyzji) i teologicznej (w relacji człowieka do Boga).
Ponieważ Bóg nie tylko określa pewne wartości, ale jest przede wszystkim Bogiem miłującym, który wzywa do ofiarnej miłości, dlatego – zdaniem Prelegenta
– ochrona wolności w małżeństwie nabiera szczególnego znaczenia. Przede wszystkim z tego podstawowego powołania wywodzi się ius connubii – prawo podstawowe
do zawarcia małżeństwa i ochrona tego prawa. W tym miejscu Prelegent zwrócił
uwagę na szerokie działanie Kościoła w tej materii, przywołał Magisterium Kościoła, skupiające uwagę przede wszystkim na ukazywaniu dynamiki małżeństwa,
powołaniu małżeństwa, jego celów, a następnie pracy duszpasterskiej nastawionej
na wychowanie do małżeństwa, prowadzące do autodeterminacji, panowania nad
czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, które mają tak ukierunkować działanie
ludzkie, aby decyzja zawarcia małżeństwa była aktem jak najbardziej osobistej, wewnętrznej autodeterminacji. W aspekcie szczegółowej ochrony wolności w kanonicznym porządku prawnym odwołał się przede wszystkim do kan. 219 KPK, który
deklaruje ogólną zasadę wolności od przymusu w wyborze stanu życia oraz do kan.
125 KPK, w kontekście którego omówił relacje zachodzące pomiędzy jego § 1 i § 2.
Szczegółowej interpretacji poddał także treść kan. 1103 KPK, w którym postanawia się o nieważności woli małżeńskiej, jeśli została dana pod wpływem przymusu
i bojaźni, od której nie można się było uwolnić w inny sposób jak tylko poprzez
zawarcie małżeństwa. Odniósł się w tym miejscu także do zmiany, jaka nastąpiła
w zakresie przymusu pomiędzy KPK 1917 (niesprawiedliwość i poważna siła wywarta z zewnątrz) a późniejszą jurysprudencją rotalną (gdzie zaczęto zwracać uwagę zwłaszcza na skutki przymusu, czyli bojaźń). Kolejną kwestią poruszoną przez
Prelegenta było zagadnienie pochodzenia normy kan. 1103 KPK oraz zagadnienie
podstępnego wprowadzenia w błąd, przy którym nie ma przymusu ani zewnętrzne-
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go ani wewnętrznego wywartego na osobie będącej ofiarą podstępu, ale dokonuje
się manipulacja, w której wola jest ograniczona poprzez brak poznania. Prelegent
zwrócił uwagę na zakres stosowalności omawianej normy, a mianowicie czy kan.
1098 KPK odnosi się tylko do małżeństw zawartych po 1983 r. i czy można go stosować do małżeństw akatolików. Podsumowując swoje wystąpienie ks. dr Grzegorz
Erlebach wyraził przekonanie, że Kościół czyni bardzo wiele dla ochrony wolności,
przede wszystkim w zakresie wychowywania do odpowiedzialnej wolności; daje
też ochronę prawną, gdy ta wolność zostaje naruszona. Z drugiej jednak strony
– zdaniem Prelegenta – zakres tej ochrony w kanonicznym porządku prawnym
nie odpowiada całemu zakresowi możliwego naruszenia wolności. Prawo udziela
tej ochrony jedynie w wymiarze istotnym, w wymiarze esencjalnym.
Trzeci referat, zatytułowany Ochrona małżeństwa w kanonicznym prawie procesowym, został wygłoszony przez ks. prof. dr hab. Remigiusza Sobańskiego. Wprowadzając do problematyki zagadnienia określił cele, którym służył proces małżeński począwszy od XII wieku, kiedy to Kościół podporządkował małżeństwa
swojej wyłącznej jurysdykcji oraz wskazał ich ewolucję aż do momentu zaistnienia
konieczności wprowadzenia konkretnych przepisów prawa ze strony Stolicy Apostolskiej, które broniłyby nierozerwalności małżeństwa. Dziś, wskazał Prelegent,
tą normą jest przede wszystkim kan. 1060 KPK przyznający małżeństwu przychylność prawa; zaś czynną ochronę ważności małżeństwa prawo powierza obrońcy
węzła małżeńskiego (w tym miejscu zwrócił uwagę na faktyczne wypełnianie przez
obrońców węzła tego zadania). Następnie odniósł się do pisma Kongregacji Nauki
Wiary z 14.09.1994 r., w którym to piśmie wskazuje się na możliwość orzeczenia
nieważności małżeństwa jako na sposób pomocny wiernym związanym przeszkodą
węzła oraz na nowe drogi prowadzące do orzekania nieważności małżeństwa. Zdaniem Prelegenta jest to wyraźna tendencja, aby chroniąc zasady nierozerwalności
małżeństwa, jednocześnie ułatwiać w miarę możliwości naprawienie powikłanej
sytuacji życiowej przez orzeczenie nieważności małżeństwa. To ułatwienie – wyjaśnił – można prowadzić na dwa sposoby: pierwszy – więcej tytułów nieważności,
drugi – uproszczenie procedury dowodowej. Następnie Ksiądz Profesor zwrócił
uwagę na istotę omawianego procesu, którego przedmiotem nie są subiektywne
prawa lecz pytanie o nieważność małżeństwa. Odnosząc się do często przywoływanego w tym kontekście kan. 221 § 1-2 KPK podkreślił, iż strony mają interes w stwierdzeniu nieważności, ale nie mają prawa do takiego orzeczenia. Mają
prawo do sądu, ale w procesie o nieważność małżeństwa nie sądzi się stron, lecz
dociera się do prawdy o małżeństwie. Zwrócił także uwagę na pastoralny charakter
sądownictwa kościelnego, dla którego najwyższym prawem jest zbawienie dusz.
Wg opinii Prelegenta niestety coraz bardziej wzmaga się polaryzacja strony procesowe – sąd, na co nie bez znaczenia pozostaje ogólny klimat życia społecznego
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nacechowany nieufnością, podejrzliwością, agresją. Prelegent zwrócił także uwagę
na tendencję przedstawiania, zwłaszcza w Internecie, informacji o orzekaniu nieważności małżeństwa, podsycanych przez nieodpowiedzialne komentarze internautów czy samozwańczych adwokatów, którzy pomagają swoim klientom walczyć
z sądem. Niestety – zdaniem Księdza Profesora – tej polaryzacji sprzyjają także
niektóre normy Instrukcji Dignitas connubii. Jak choćby te, które mówią o obronie
stron (przed kim strony procesu mają bronić się w procesie małżeńskim?), o obronie ich praw (o jakie prawa chodzi? prawo do sądu oczywiście, ale to oznacza prawo do zaskarżenia małżeństwa, złożenia zeznań, wskazania dowodów, a nie prawo
do uzyskania wyroku orzekającego nieważność małżeństwa). Zwrócił także uwagę,
że gdyby dosłownie oszacować kan. 1505 § 2 n. 4, to trzeba by przyjąć wszystkie skargi z kan. 1095 n. 3 ponieważ nie można wykluczyć, że w trakcie procesu
podstawa nieważności ujawni się. Wysunął także postulat, że skoro zwroty wzięte
z procesu spornego Dignitas connubii formułuje już inaczej: nie ma zawiązania
sporu, ale formuła wątpliwości, nie ma strony pozwanej tylko druga strona albo
współmałżonek, może warto byłoby przemyśleć odejście od matrycy procesu spornego, a ustalić procedury bardziej adekwatne do problemu. Bo, według Prelegenta, cóż to za proces sporny, w którym trudno określić stronę pozwaną; w którym
wyrok może być zatwierdzony dekretem; w którym strony mogą mieć wspólnego
pełnomocnika i adwokata. Kończąc swoje wystąpienie Prelegent zwrócił uwagę,
że procesy o nieważność małżeństwa to praktycznie dzisiaj jedyne zajęcie sądów
kościelnych. Oczywiście jest to skutek respektowania praw i godności człowieka, a zarazem zasady nierozerwalności małżeństwa. Ale można też – podkreślił
– postawić pytanie, czy gdzieś tam nie należałoby się przypatrzeć krytycznie samej
koncepcji.
W przeprowadzonej następnie dyskusji nad referatami podniesiono problem
szantażu emocjonalnego, który stosuje jedno z narzeczonych wobec drugiego grożąc, że popełni samobójstwo i uznano, że elementem decydującym jest nie tyle
przyczyna, co skutek, a więc nieważność małżeństwa zależy od tego, czy tego typu
szantaż wywołał rzeczywiście skutek w formie poważnej, ciężkiej bojaźni. Następnie, podkreślając rolę zgody stron w zawieraniu małżeństwa, zwrócono uwagę
na przypadki, w których prawodawca, z pozytywnego prawa Kościoła, może ograniczać jej skuteczność prawną. Pod dyskusję poddano także kwestię słuszności
terminologii w polskim tłumaczeniu słowa vis.
Po krótkiej przerwie kawowej w auli im. Jana Pawła II rozpoczęła się uroczystość
wręczenia księgi pamiątkowej ks. prof. dr hab. Wojciechowi Góralskiemu. Rozpoczynając uroczystość Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego ks. prof. UKSW dr hab.
Józef Wroceński przypomniał osobę Jubilata, skupiając swoją uwagę na życiu, działalności naukowo-dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej Księdza Profe-
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sora. Podkreślając Jego wszechstronność, w imieniu własnym i wszystkich zebranych
złożył Jubilatowi serdeczne podziękowanie za Jego wkład w powiększanie dobra
Kościoła, ojczyzny, swego miasta, swojej Uczelni i Wydziału oraz życzył dobrego
zdrowia i wielu sił do dalszej owocnej pracy. Następnie ks. prof. UKSW dr hab. Jan
Krajczyński dokonał prezentacji księgi pamiątkowej, poprzez którą – jak podkreślił – pracownicy i studenci Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW pragną oddać
należny hołd swemu prorektorowi, dziekanowi i profesorowi, chcąc w ten sposób
uczcić 70 rocznicę urodzin tego wybitnego kanonisty, godnego kapłana i niezwykłego
człowieka. Dodał, że tytuł publikacji Finis legis Christus doskonale oddaje sens pracy badawczej, działalności dydaktycznej i praktyki stosowania prawa realizowanych
przez Księdza Profesora. Księgę stanowią teksty przygotowane przez 71 autorów,
profesorów, przyjaciół, kolegów i wychowanków Czcigodnego Jubilata, reprezentujących różne ośrodki naukowe z Polski i zagranicy. Całość zebranego materiału
podzielono na 2 tomy. Pierwszy składa się z trzech części. Pierwszą tworzą błogosławieństwo, które w imieniu Ojca Św. przekazał Jubilatowi kardynał Francesco Bertone oraz okolicznościowe adresy skierowane na ręce Księdza Profesora. Część drugą
stanowią teksty prezentujące życie i dorobek naukowy Księdza Profesora. Na trzecią
składają się artykuły z zakresu prawa kościelnego. Tom II podzielono na dwie części:
teologia i filozofia, prawo rzymskie i prawo. Kończąc, ks. prof. UKSW dr hab. Jan
Krajczyński podziękował wszystkim, których zaangażowanie przyczyniło się do powstania Księgi oraz poprosił Jubilata o jej życzliwe przyjęcie.
Po uroczystym wręczeniu Księgi, głos zabrali ci, których pragnieniem było
publiczne złożenie gratulacji Jubilatowi: abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji KUL Jana Pawła II oraz ks. prof. dr hab. Roman
Bartnicki, były Rektor UKSW. Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego wręczył Jubilatowi list gratulacyjny abp Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego oraz
odczytał, na prośbę p. prof. dr hab. Tadeusza Smyczyńskiego z UAM w Poznaniu,
nadesłane przez niego gratulacje.
Następnie głos zabrał sam Jubilat, ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski, który
wyraził swoją głęboką wdzięczność wszystkim, którzy zechcieli uczestniczyć w jubileuszu. Dziękował tym, którzy osobiście przybyli na uroczystość oraz wszystkim,
którzy przekazali swoje życzenia. Słowa podziękowania skierował również do osób,
dzięki którym odbywa się Konferencja oraz do wszystkich zaangażowanych w przygotowanie księgi pamiątkowej – zarówno od strony organizacyjnej, jak i poprzez
przekazane artykuły. Wyrazami wdzięczności objął nie tylko wydarzenia dnia dzisiejszego, ale wszystko, czego doświadczył w życiu od tak wielu osób.
Po przerwie obiadowej, obrady II sesji, poświęconej ochronie małżeństwa i rodziny w prawie polskim, otworzył jej przewodniczący ks. prof. dr hab. Józef Kru-
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kowski. Zainaugurowało ją wystąpienie p. prof. dr hab. Elżbiety Holewińskiej-Łapińskiej, zatytułowane Separacja – nadzieja i rzeczywistość.
Rozpoczynając swoje wystąpienie Prelegentka przypomniała słuchaczom historię obowiązywania instytucji separacji na ziemiach polskich oraz motywy jej zniesienia w dniu 31.12.1945 r. Zwróciła uwagę przede wszystkim na przesłanki ideologiczne takiego stanu rzeczy czyli chęć wyeliminowania Kościoła z życia obywateli
i wprowadzenia jako jedynej reakcji prawa na rozkład pożycia małżeńskiego instytucji rozwodu. Analizie poddała także kilkukrotne próby przywrócenia separacji w polskim systemie prawa rodzinnego oraz wyniki badań opinii publicznej
przeprowadzane w tym czasie wśród Polaków. Porównując instytucję separacji
z rozwodem podkreśliła o wiele bardziej liberalne przesłanki jej orzeczenia, cechę
trwałości, ale niekoniecznie zupełności rozkładu pożycia oraz możliwość domagania się jej także przez tego z małżonków, który dopuścił się winy rozkładu pożycia
małżeńskiego i którego wina ma charakter wyłączny. Negatywnie oceniła przepis,
zgodnie z którym separacja wywołuje takie skutki jak rozwiązanie małżeństwa
przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej. Następnie Prelegentka wyjaśniła,
że separacja w ujęciu nowym miała spełnić dwa podstawowe cele. Po pierwsze
miała wreszcie wyzwolić z konfliktu sumienia te osoby, które nie akceptują rozwodów; w tym kontekście zwróciła uwagę na jakże rzadkie korzystanie z tej instytucji
na gruncie prawa kanonicznego. Po drugie – podkreśliła – zakładano, że separacja
stwarza szanse powrotu do wspólnego pożycia we wszystkich przypadkach, w których rozkład pożycia nie ma jeszcze cechy trwałości, a więc ma charakter odwracalny. Przedstawiła jednak wyniki swoich badań wskazujące na to, że zniesienie separacji miało miejsce głównie w takich przypadkach, kiedy ona w ogóle nie powinna
być orzeczona, ponieważ przesłanki do jej orzeczenia nie były spełnione. W drugiej
części swojego wystąpienia Prelegentka poddała ocenie, na ile wyżej omówione
oczekiwania i nadzieje się spełniły. Analizując dane statystyczne dotyczące formy
wyznaniowej zawierania związku małżeńskiego w Polsce, za uprawnione uznała
domniemanie, iż małżonkowie, przestrzegając zasad swojej wiary i wymagań prawa
kanonicznego w chwili, w której powstała możliwość wyboru pomiędzy rozwodem
a separacją, powinni wybierać separację. Tymczasem rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Podobnie za rozczarowanie uznała fakt, że jedynie niewielki procent
osób wnoszących o separację powoływał się na względy światopoglądowe. Jeszcze
większym zaskoczeniem było to, że także w tych nielicznych przypadkach, kiedy
na poglądy na temat nierozerwalności małżeństwa wypowiadali się małżonkowie
sąd nie uczynił nic, aby skłonić ich do pojednania. Zresztą – jak podkreśliła – częste
są także sytuacje, w których w ramach tego samego procesu wszczętego jako proces
o separację, ostatecznie orzeka się rozwód. Opierając się na badaniach, wskazała
także główne przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego, wśród których dominu-
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jącą rolę odgrywa alkoholizm mężczyzny. Kończąc zaś przyznała, że choć liczba
wnoszonych dotychczas procesów o separację nie wskazuje na sukces tej instytucji,
to optymizmem napawa fakt, że każdego roku procent ten jest coraz wyższy.
Kolejny referat, na temat Sposób prowadzenia postępowania w sprawach o rozwód
a ochrona małżeństwa wygłoszony został przez p. prof. dr hab. Wandę Stojanowską.
Na wstępie podkreśliła, że wprawdzie według artykułu 23 i 27 KRiO małżeństwo
już jest rodziną, to jednak mówiąc o rodzinie, ma się na myśli również dziecko. Nawiązując do kwestii przeniesienia spraw rozwodowych do właściwości sądów okręgowych (którą to decyzję oceniła jako negatywną), wysunęła postulat utworzenia
wydziałów rodzinnych przy sądach okręgowych, co niestety nie spotkało się z akceptacją wielu sędziów. Zdaniem Prelegentki jest to postępowanie wbrew zasadzie
ochrony małżeństwa przez prawo. Podobnie ów brak ochrony przejawia się w zastąpieniu obligatoryjnego posiedzenia pojednawczego instytucją podwójnie fakultatywnej mediacji. Wyjaśniając jaka jest jej istota i znaczenie, Pani Profesor ukazała także
negatywne aspekty takiej zmiany, podając na potwierdzenie swoich słów przykłady
z praktyki sądowej. Wskazała, że nawet jeśli w niektórych przypadkach pojednanie
stron nie było możliwe, to przynajmniej można było osiągnąć wyciszenie wzajemnych
żali i konfliktów. Teraz jednak zasada ekonomii procesowej nakazuje sędziemu przeprowadzenie wszystkich dowodów na pierwszej rozprawie, co przekreśla jednocześnie szansę mediacji. W tym kontekście Prelegentka zwróciła uwagę na stosowaną
często w sądownictwie praktykę namawiania stron do rezygnacji z orzekania o winie
za rozkład pożycia małżeńskiego (choć zgodnie z KRiO sąd ma obowiązek orzec
o winie, a odstąpić od tego może tylko na zgodny wniosek stron) oraz pozostawiania
pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym rodzicom.
Ostatni wykład wygłoszony został przez ks. dr Mirosława Koska, a dotyczył
Pojęcia rodziny i jej ochrony w procesie tworzenia i stosowania prawa. Tak określony
temat nakazywał wyjaśnienie fundamentalnych pojęć, co doprowadziło do wniosku
o ich dość swobodnym definiowaniu przez ustawodawcę polskiego, w zależności
od celu aktu prawnego, w którym występuje oraz przedmiotu regulacji. Prelegent
przytoczył przykłady kilku ustaw, obrazujące stosowanie różnych definicji tego
samego pojęcia w ramach jednego systemu prawnego oraz stwierdził, że kryteria,
którymi posługuje się ustawodawca dla określenia zakresu podmiotowego pojęcia
rodziny (zawarcie małżeństwa i pokrewieństwo czy przysposobienie, powinowactwo, piecza zastępcza, wspólne pożycie, wspólne zamieszkanie, a nawet po prostu
wspólne gospodarowanie bez wspólnego zamieszkania) są tak różne, że trudno
o jakiś sensowny wspólny mianownik. Stwierdził, że wprawdzie ustawodawca może
w ramach określonego aktu prawnego i na jego użytek definiować pojęcia, którymi
się posługuje, tym niemniej zasada racjonalności ustawodawcy i spójności systemu
prawnego skłaniać powinny do innego rozwiązania, mianowicie przyjęcia w ramach
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systemu jednego sztywnego określenia dla tego podstawowego przecież pojęcia rodziny, z możliwością przyznania w miarę potrzeby, tego samego zakresu ochrony
innym podmiotom. W tym kontekście odniósł się do KRiO jako podstawowego
aktu prawnego w omawianej materii i dokonał analizy zawartych w nim przepisów
prawnych, w których występuje pojęcie rodziny. Pozwoliło mu to na postawienie
wniosku, iż rodzina powstaje w wyniku zawarcia małżeństwa, rozumianego jako
związek kobiety i mężczyzny. Wyjaśniając zatem przyczynę tak różnych regulacji
prawnych, zwrócił uwagę na dokonujące się w sferze społecznej pewne przemiany w postrzeganiu małżeństwa i rodziny (wzrastająca liczba rozwodów, spadająca
liczba zawieranych małżeństw oraz dostrzegana coraz większa popularność tzw.
alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego). Sam Prelegent wyraził jednak
stanowisko negatywne wobec takiego uzasadnienia, postulując przyjęcie przede wszystkim jednego w ramach systemu rozumienia rodziny, z ewentualnością
rozważenia możliwości przyznania podobnego czy zbliżonego czy tego samego
zakresu ochrony innym podmiotom. Zasadność takiego podejścia ustawodawcy
wynika także z § 9, tzw. zasad techniki prawodawczej przyjętej przez RM w czerwcu 2002 r., zgodnie z którym w ustawie należy posługiwać się określeniami, które
zostały użyte w ustawie podstawowej dla danej dziedziny spraw, w szczególności
ustawie określanej jako kodeks lub prawo.
W dyskusji nad referatami wygłoszonymi podczas II sesji Konferencji podniesiono problem możliwości podjęcia przez wymiar sprawiedliwości i polskiego ustawodawcę działań zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa
na temat separacji. Rozważono następnie kwestię obligatoryjnej separacji, która
poprzedzałaby postępowanie rozwodowe. Najwięcej uwagi w dyskusji poświęcono
jednak zagadnieniu momentu powstania rodziny, a mianowicie czy jest nim zawarcie małżeństwa czy także zrodzenie potomstwa.
Zamknięcia obrad Konferencji Naukowej poświęconej prawnej ochronie małżeństwa i rodziny dokonał Prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW,
ks. prof. UKSW dr hab. Henryk Stawniak. W swoich słowach raz jeszcze podziękował ks. prof. dr hab. Wojciechowi Góralskiemu za jego umiejętność łączenia pracy
naukowo-pisarskiej z pracą dydaktyczną i administracyjną oraz z pracą duszpasterską, w jedną urzekającą harmonię życia. Słowa wdzięczności skierował także
pod adresem Prelegentów i przewodniczących sesji. Księdzu Dziekanowi Wydziału
Prawa Kanonicznego oraz ks. prof. UKSW dr hab. Janowi Krajczyńskiemu podziękował za trud przygotowania księgi jubileuszowej oraz zorganizowania tej interesującej i bogatej naukowo Konferencji. Podziękował także wszystkim przybyłym
na uroczystość i ogłosił, że sympozjum uważa za zamknięte.
Urszula Nowicka
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SPRAWOZDANIE Z IV OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM SĄDOWEGO
W dniach 15-16 czerwca 2009 r. w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej „ARKA” w Gródku nad Dunajcem, odbyło się już IV Ogólnopolskie Forum Sądowe pt. Orzecznictwo rotalne w praktyce sądowej Kościoła. Patronat
naukowy przejęła Rada Prawna Konferencji Episkopatu Polski.
Uczestników Forum powitał ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (prof. PAT), organizator tegorocznego, jak i wcześniejszych Forów Sądowych, który syntetycznie
przedstawił program tegorocznej konferencji oraz wskazał prelegentów. Następnie
odmówiono modlitwę Anioł Pański.
Jako pierwszy wykład wygłosił ks. dr Paweł Malecha – Kanclerz Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Przedmiotem jego prelekcji stała się Administracja
sprawiedliwości kościelnej w Polsce z perspektywy Najwyższego Trybunału Sygnatury
Apostolskiej. Szanowny Prelegent swoją uwagę skupił na corocznych sprawozdaniach
przesyłanych przez oficjałów sądów kościelnych w Polsce do Sygnatury Apostolskiej.
Podkreślił najczęściej pojawiające się błędy i zaniedbania, wśród których najbardziej
rażącymi (i niezgodnymi z prawem) są: przekraczanie swoich kompetencji przez
biegłych; brak rozróżniania symulacji częściowej i całkowitej; używanie sformułowań
tytułów nieważności nie mających odniesienia w treści kodeksowej; całkowity brak
wyszczególnienia anomalii w sentencjach z kan. 1095 n. 3 KPK; zatwierdzanie dekretem w trybunale apelacyjnym negatywnych wyroków I instancji; bardzo słabe, błędne
i nielogiczne wnioski w wyrokach, wskazujące na pobieżną analizę akt sprawy lub
niską wiedzę prawniczą; opowiadanie się w uwagach przedwyrokowych za nieważnością małżeństwa przez Obrońców Węzła Małżeńskiego. Podał statystyki tytułów
nieważności małżeństw orzekanych w Polsce i na świecie, zwrócił uwagę na stale
rosnącą liczbę spraw wpływających do trybunałów kościelnych.
Po przerwie obiadowej rozpoczęła się pierwsza sesja popołudniowa, podczas
której miały miejsca dwa wystąpienia. Pierwszy głos zabrał ks. abp prof. dr hab.
Andrzej Dzięga (prof. KUL), Przewodniczący Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski. Poruszył temat adwokatów świeckich pracujących przy sądach kościelnych w Polsce proponując ujednolicenie charakteru ich działalności. W tej orbicie
zaproponował stworzenie zespołu, który zająłby się opracowaniem norm na skalę
ogólnopolską. W odpowiedzi na ten postulat, po zakończeniu I sesji popołudniowej, grupa osób świeckich pod przewodnictwem ks. prof. dr hab. Ryszarda Sztychmilera (prof. UWM) zebrała się na wstępnej konsultacji. Ponadto Szanowny Prelegent zaproponował stworzenie jednolitego regulaminu funkcjonowania sądów
kościelnych w Polsce, a także ujednolicenie opłat za poszczególne procesy w stosunku do całej Polski. Z kwestii bardziej duszpasterskich wspomniał o dokumencie
wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski dotyczącym wniosków o wystąpie-
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nie z Kościoła Katolickiego oraz o kończących się pracach nad dokumentem dotyczącym postępowania diecezjalnego w przypadku pedofilii. Poinformował także, iż
rozpoczęły się prace nad zabezpieczeniem od strony prawnej cmentarzy wyznaniowych przed naciskami firm pogrzebowych i budowlanych.
Następnie zabrał głos ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak (prof. UKSW), przedstawiając temat: Rola i znaczenie orzecznictwa rotalnego dla trybunałów Kościoła. Wykład Prodziekana WPK UKSW oscylował wokół obiektywności oraz konieczności uwzględniania orzecznictwa rotalnego w pracach trybunałów niższej
instancji. Źródłem takiej konieczności jest uczestnictwo w sposób szczególny tego
trybunału w władzy samego Biskupa Rzymu. Po omówieniu kwestii teoretycznych
pracy Roty Rzymskiej, Szanowny Prelegent postawił kilka mocnych, praktycznych
pytań, m.in.: czy sędziowie trybunałów kościelnych w Polsce studiują i analizują
wyroki Roty Rzymskiej, czy aplikują wypracowane przez Rotę Rzymską procedury
procesowe?
Po krótkiej przerwie kawowej odbyła się druga sesja popołudniowa, podczas której miały miejsce dwa wykłady. W pierwszym z nich, zatytułowanym Pozytywny akt
woli w orzecznictwie rotalnym (kan. 1101 § 2), ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (prof.
PAT) skupił się na kwestiach terminologicznych i syntetycznych podstawach historycznych. Nieco szerzej omówił zagadnienie pozytywności aktu woli oraz istniejące
rozbieżności co do kwestii jednostkowości/dualizmu pozytywnego aktu woli, podkreślając stanowisko Roty Rzymskiej przyjmujące w większości istnienie tylko jednego,
autonomicznego i skutecznego aktu woli przy symulacji zgody małżeńskiej. Zwrócił
też uwagę na konieczność rozróżniania symulacji na całkowitą i częściową.
Kolejnym Szanownym Prelegentem był ks. prof. dr hab. Andrzej Pastwa (prof.
UŚ) z wykładem zatytułowanym „Bonum coniugum” jednym z istotnych elementów
małżeństwa. Zwrócił uwagę, iż w KPK i wykładni prawa nie istnieje jeden zwarty,
zamknięty, wyczerpujący zbiór elementów wchodzących w zakres dobra małżonków. W kan. 1055 § 1 KPK nie ma zdefiniowanego dobra małżonków. Punktem
wyjścia do interpretacji bonum coniugum – zdaniem Prelegenta – staje się akt
zgody małżeńskiej, który konstytuuje ontycznie małżonków w relacji względem
siebie, ustanawia wspólnotę ich całego życia. Przez to małżeństwo staje się wspólnotą równych praw i obowiązków mężczyzny i kobiety wzajemnie przyjmowanych
i przekazywanych.
Po zakończonym wykładzie odbyła się dyskusja oraz spotkanie oficjałów sądów
kościelnych w Polsce. Po zakończonej dyskusji miała miejsce koleżeńska kolacja
w ogrodzie.
Kolejny dzień rozpoczęto Mszą Św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks.
abp. Andrzeja Dzięgi. Kazanie wygłosił ks. prepozyt dr Andrzej Jeż, proboszcz kolegiaty św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Po śniadaniu rozpoczęła się sesja poranna.
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Jako pierwszy wykład zatytułowany: Istotne obowiązki małżeńskie w orzecznictwie rotalnym (kan. 1095 n. 3) wygłosił wybitny polski kanonista, ks. prof. dr hab.
Wojciech Góralski (UKSW). Z naciskiem podkreślił konieczność wnikliwej analizy
materiału dowodowego zebranego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz konieczność sumiennego i odpowiedzialnego rozróżnienia trudności
od niezdolności. Zaznaczył, że Biskupi Rzymu w swoich corocznych przemówieniach do Roty Rzymskiej wielokrotnie całość swoich alokucji poświęcali przedmiotowemu zagadnieniu (np.: BENEDYKT XVI, Przemówienie do Trybunału Roty
Rzymskiej z 29 I 2009 r., JAN PAWEŁ II, Przemówienie do Trybunału Roty Rzymskiej
z 2 II 1987 r.). Skupiając się wokół istotnych obowiązków małżeńskich zaznaczył,
że bonum coniugum zakłada nawiązanie między małżonkami relacji międzyosobowych. W orzecznictwie rotalnym istotnymi są tylko te obowiązki, które w sposób
zasadniczy przyczyniają się do nawiązania i utrzymywania relacji międzyosobowych. Chodzi tutaj bowiem o konieczność zaistnienia minimalnej relacji interpersonalnej, zaprzecza się natomiast koncepcji wspólnoty doskonałej. Niekiedy mówi
się o tzw. stworzeniu znośnej relacji międzyosobowej.
Niezwykle interesujące i w pewien sposób zaskakujące od strony praktycznej
spojrzenie na sądownictwo kościelne, wniosła prelekcja ks. dra Andrzeja Majewskiego – Sprawy polskie w niemieckich sądach kościelnych (wraz z informacją o pracy
sądów kościelnych w Niemczech). Sędzia Sądu Biskupiego diecezji Limburg omówił
zasadnicze aspekty funkcjonowania sądów biskupich w Niemczech z szczególnym
ukazaniem różnic pomiędzy praktyką trybunałów polskich i niemieckich. Podkreślił, iż w sądach na terenie Niemiec odchodzi się od niektórych pytań pars generalia chociażby takich, które odnoszą się do praktyk religijnych. Sędzia audytor
zazwyczaj na końcu wyroku sporządza krótką notatkę, jakie wrażenie moralne
i kulturalne wywołała na nim osoba przesłuchiwana. Należy wziąć ową praktykę
pod uwagę, gdyż prośba o takie noty w końcowych punktach przesłuchania może
znaleźć się również w rekwizycjach nadsyłanych do sądów duchownych na terenie
Polski. Szanowny Prelegent zaznaczył także, iż ze względu na specyficzne regulacje
konkordatowe sądy kościelne w Niemczech zajmują się sprawami wchodzącymi
w zakres cywilnego prawa pracy, a także sprawami karnymi powstałymi na skutek
popełnionych przestępstw seksualnych przez duchownych. Zasadniczo w sądach
kościelnych diecezji niemieckich nie deleguje się proboszczów do prowadzenia
przesłuchań świadków czy stron. Praktyka ta jest podyktowana obawą o mało wnikliwe przeprowadzenie procedury, powierzchowną znajomość prawa czy czasowe
wydłużenie procesu. Na końcu Szanowny Ksiądz Doktor z naciskiem zaznaczył, iż
nie należy wysyłać akt procesowych do Niemiec poprzez konsulaty czy misje katolickie, lecz adresować je bezpośrednio do konkretnych trybunałów.
Po przerwie kawowej odbyła się sesja przedpołudniowa.
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Jako pierwsza głos zabrała pani dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz (KUL)
prezentując zagadnienie: Rola adwokata w procesie małżeńskim wg orzecznictwa
Trybunału Roty Rzymskiej. Prelegentka zanim przeszła do omówienia meritum zagadnienia omówiła najpierw ogólnie rolę adwokata w procesie małżeńskim, jego
relację w stosunku do strony procesowej i sądu kościelnego, warunki konieczne
do wypełniania funkcji adwokata kościelnego. Podkreśliła, iż na poziomie Roty
Rzymskiej są to adwokaci wpisani do rejestru Stolicy Apostolskiej, którzy muszą
spełniać określone warunki – posiadać doktorat z prawa kanonicznego oraz mieć
ukończony kurs adwokatów Roty Rzymskiej. Szczególną funkcją adwokatów rotalnych jest ich możliwość wpływania na decyzję sędziów przy wydawaniu wyroków.
Jest to wyłącznie głos doradczy.
Następnie pan mgr lic. Jakub Fenrych – adwokat z Sądu Biskupiego w Tarnowie
w wykładzie: Rola adwokata w procesie małżeńskim – moje pierwsze doświadczenia,
od strony praktycznej zarysował wybrane problemy i kwestie powoli rozwijającej się w sądach kościelnych w Polsce instytucji adwokata kościelnego. Skupił się
na rozróżnieniu funkcji adwokata i pełnomocnika, oraz zadaniach adwokata na poszczególnych etapach procesowych, czyli relacjach w jakie wchodzi z wikariuszem
sądowym, przewodniczącym trybunału, audytorami, obrońcą węzła małżeńskiego,
notariuszem i biegłym.
Sesja przedpołudniowa zakończyła się dyskusją oraz wnioskami. Następnie ks.
prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (prof. PAT), organizator Forum Sądowego, podsumował tegoroczne spotkanie i podziękował Prelegentom i Uczestnikom. Ks. prof.
dr hab. Wojciech Góralski (UKSW) poprowadził modlitwę Anioł Pański.
Należy podkreślić, iż tegoroczne jaki i wcześniejsze spotkania prawników z trybunałów kościelnych Polski i z zagranicy, stają się niezwykle cennym pogłębieniem
praktyki sądowniczej, podnoszą kwalifikacje sędziów, stają się przestrzenią wzajemnej wymiany doświadczeń, ujednolicają system sądownictwa, systematycznie
prowadzą do korekty praktyk niewłaściwych oraz przyczyniają się do jeszcze precyzyjniejszego aplikowania prawa, które jest w służbie człowiekowi na drodze do zbawienia. Można jedynie żałować, że tak niezwykle cenne spotkania mają miejsce
co dwa lata i jednocześnie mieć nadzieję, że w niedalekim czasie ich częstotliwość
się zwiększy ku pożytkowi pracowników sądownictwa kościelnego, wiernych, których sprawy znajdują się na wokandach sadów, i Kościoła, któremu służymy.
ks. Bartosz Nowakowski
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Prawo Kanoniczne
52 (2009) nr 3-4

KOLOKWIUM HABILITACYJNE S. DR BOŻENY SZEWCZUL
Dnia 26 maja 2009 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Bożeny
Szewczul, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, adiunkta w Katedrze Prawa Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń
Życia Apostolskiego na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie.
Podstawę przewodu habilitacyjnego stanowiła rozprawa pt. Działalność zakonodawcza bł. Honorata Koźmińskiego a nowe instytuty w Kościele katolickim. Studium
prawno-historyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Warszawa 2008, ss. 565. Recenzentami rozprawy byli: ks. prof. dr hab. Bronisław
Zubert (KUL), ks. prof. dr hab. Józef Krzywda (PAT), ks. prof. dr hab. Wiesław
Wenz (PWT) oraz ks. prof. dr hab. Julian Kałowski (UKSW). Kolokwium habilitacyjnemu przewodniczył Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW – ks. prof.
UKSW dr hab. Józef Wroceński.
Spoglądając na Ewangeliczne zapisy dotyczące osób towarzyszących Jezusowi
w czasie Jego ziemskiego pielgrzymowania, dostrzec można przeróżne formy przeżywania obecności Mistrza z Nazaretu. Wśród tych, którzy nie pozostali obojętni
byli zarówno ci, którzy kroczyli w tłumie, jak również i ci, których po imieniu wybrał On sam, aby Mu towarzyszyli. Przeróżne osobowości, historie życia, statusy
społeczne, motywacje, wszystko to sprowadzało się do wspólnego mianownika,
którym było pragnienie obecność Bożego Syna, przeżywanej w codziennym życiu.
W tradycji Kościoła przeżywanie tej obecności znalazło wyraz m.in. w trwałej formie życia, w której wierni przez profesję rad ewangelicznych, naśladowali Jezusa
Chrystusa, zmierzając tym samym do osiągnięcia doskonałej miłości.
Zmienność czasów i uwarunkowań, na przestrzeni wieków, wymusiła niejako
odkrywanie i poszukiwanie możliwie najlepszych sposobów służby Królestwu Bożemu i zapowiadania niebieskiej chwały. Aktywność charyzmatycznych chrześcijan
owocowała m.in. powstawaniem coraz to nowych instytutów życia konsekrowanego, które starały się być odpowiedzią na potrzeby Kościoła i świata, w czasach kiedy
przyszło żyć ich założycielom. Aby jednak ustrzec się od realizacji subiektywnych
pragnień i pomysłów, choćby najbardziej pobożnych, Kościół od samego początku
pozostawiał je do rozeznania, oceny i zatwierdzenia, kompetentnej władzy. Jeśli
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rzeczywiście powstające wspólnoty były miejscem całkowitego oddania się Bogu,
służącym Jego chwale, budowaniu Kościoła i zbawienia świata, zazwyczaj spotykały się one nie tylko z akceptacją ale i z błogosławieństwem Kościoła. Do grona
założycieli wspólnot życia zakonnego z pewnością należy i osoba błogosławionego
Ojca Honorata Koźmińskiego, który uwzględniając sytuację polityczną i społeczną, poprzez swą działalność starał się znaleźć odpowiedź na współczesne mu potrzeby Kościoła i świata, co stało się przedmiotem naukowego studium dr Bożeny
Szewczul.
Rozprawa habilitacyjna dr Bożeny Szewczul składa się z: wykazu skrótów (ss. 13-19), wprowadzenia (ss. 21-27), sześciu rozdziałów merytorycznych
(ss. 29-484), zakończenia (ss. 485-488), bibliografii (ss. 489-542), streszczenia
i spisu treści w języku włoskim (ss. 543-546; 547-554) oraz w języku angielskim
(ss. 555-557, 558-565).
We wstępie dysertacji jej Autorka, ukazując dotychczasowy stan badań w przedmiotowym zakresie, a także nieporozumienia dotyczące bezhabitowych zgromadzeń honorackich i obchodzone w ostatnich latach rocznice związane tak z osobą
bł. O. Honorata, jak również zakładanymi przez niego zgromadzeniami, określiła
motywy zainteresowania się tematem oraz cel swojej pracy. Wskazała także rodzaj
metod naukowych, jakimi posłużyła się przy realizacji tematu oraz zakres merytoryczny rozprawy. Zwróciła także uwagę na konieczność konfrontacji działalności
zakonodawczej O. Honorata z dziełami innych fundatorów zgromadzeń zakonnych w Kościele katolickim.
Rozdział pierwszy rozprawy, pt. Kontekst historyczny powstawania nowych instytutów zakonnych w Europie (ss. 29-92), został podzielony na trzy części. W pierwszej z nich Autorka scharakteryzowała sytuację Kościoła katolickiego i zakonów
od XVI do XIX wieku, w takich krajach europejskich jak Anglia, Francja i Italia,
a także na ziemiach polskich znajdujących się pod zaborami. Następnie przybliżyła
sylwetkę bł. O. Honorata Koźmińskiego, zwracając uwagę na jego dzieciństwo
i młodość, pracę duszpasterską, a przede wszystkim na jego działalność w zakresie powoływania do życia nowych zgromadzeń zakonnych. Trzecia część rozdziału
pierwszego stanowi analizę działalności społecznej 26 bezhabitowych i 3 habitowych zgromadzeń honorackich, dokonanej głównie na podstawie relacji samego
ich założyciela.
Rozdział drugi, zatytułowany Istotne elementy życia zakonnego (ss. 93-179), porusza zagadnienie świętych więzów, na mocy których zakonnicy podejmują realizację rad ewangelicznych i życia braterskiego we wspólnocie oraz zobowiązania się
do przestrzegania instytucji klauzury i obowiązku noszenia stroju zakonnego. Całość tych zagadnień została przedstawiona z uwzględnieniem ich historyczno-prawnego rozwoju oraz wyjaśnienia zakresu terminologicznego. Na szczególną uwagę
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w przedmiotowym rozdziale zasługuje podjęta przez Autorkę próba rozstrzygnięcia
dyskutowanego od stuleci zagadnienia habitus non facit monachium.
W rozdziale trzecim, pt. Nowe instytuty powstające na zachodzie Europy
(ss. 181-254), Autorka skupiła swoją uwagę na tych formacjach i instytutach zakonnych, odznaczających się oryginalnością (np. zerwanie z tradycyjnym życiem mniszym, rezygnacja ze składania ślubów uroczystych i przestrzegania ścisłej klauzury
zakonnej, odejście od noszenia zewnętrznych oznak życia zakonnego), do których
w swej działalności zakonodawczej nawiązywał O. Honorat i inni założyciele zgromadzeń bezhabitowych.
Mottem rozdziału czwartego, zatytułowanego Nowe elementy życia zakonnego w zgromadzeniach ukrytych. Zgromadzenia bezhabitowe a instytuty świeckie
(ss. 255-336), są – jak twierdzi sama Autorka – słowa O. Honorata, wg których
życie zakonne nie polega ani na noszeniu habitu, ani na przebywaniu w klasztorze,
ale jego istota tkwi w zachowaniu trzech rad ewangelicznych i opuszczeniu dla Boga
sercem wszystkiego. W konsekwencji pierwsza część rozdziału to gruntowna analiza poszczególnych elementów motta, stanowiących jednocześnie nowe elementy
oraz istotę życia zakonnego w honorackich zgromadzeniach bezhabitowych. Część
drugą z kolei stanowi prezentacja nowych elementów właściwych zgromadzeniom
powstałym na zachodzie Europy, trzecia zaś to porównanie organizacji i sposobu
życia zgromadzeń bezhabitowych i instytutów świeckich.
Rozdział piąty – przede wszystkim historyczny – zatytułowany został Praktyka
Stolicy Apostolskiej stosowana podczas zatwierdzania nowych instytutów (ss. 337-399).
Autorka, poczynając od pierwszych form sequi Christum w Kościele, poprzez decyzje Soborów: Chalcedońskiego, Laterańskiego IV i Trydenckiego, aż do czasów
współczesnych, przeanalizowała sposoby postępowania oraz ustawodawstwo Stolicy Apostolskiej dotyczące zatwierdzania instytutów zakonnych o ślubach prostych,
przede wszystkim bezhabitowych oraz ich konstytucji. Na uwagę zasługuje tu odwoływanie się do licznych źródeł, rzadko przywoływanych w innych opracowaniach,
jak choćby Methodus abp A. Bizzariego.
Przedmiotem szóstego, ostatniego rozdziału rozprawy jest – zgodnie z jego tytułem – Aprobata i reorganizacja zgromadzeń honorackich – próba oceny (ss. 401-484).
Zostały tutaj przedstawione starania zgromadzeń honorackich o zatwierdzenie
ze strony Stolicy Apostolskiej, decyzje dotyczące ich reorganizacji oraz ostateczna
aprobata tychże zgromadzeń przez władzę kościelną w 1908 r. Rozdział został
podzielony na trzy części: pierwsza z nich odnosi się – w omawianym kontekście –
do zgromadzeń habitowych, druga – do zgromadzeń bezhabitowych, trzecią z kolei
stanowi dokonana przez Autorkę próba oceny reorganizacji bezhabitowych zgromadzeń honorackich.
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Zakończenie rozprawy stanowią wnioski oraz refleksje związane z jej problematyką. Całościowa analiza zagadnienia pozwoliła Autorce na stwierdzenie, iż najważniejszym i najbardziej charakterystycznym elementem życia zakonnego jest życie
braterskie we wspólnocie. Stąd refleksja naukowa nad jego istotą, potrzebą i znaczeniem, dokonana także w oparciu o nauczanie Magisterium Kościoła.
Recenzenci rozprawy habilitacyjnej s. dr Bożeny Szewczul zgodnie ocenili,
że Autorka dobrze i wiernie zrealizowała swe zamierzenia badawcze, zwracając
uwagę zwłaszcza na imponujący zakres wykorzystanej literatury oraz źródeł archiwalnych i obcojęzycznych znajdujących się w większości w archiwum Kongregacji
Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Podkreślili, że rozprawa jest opracowaniem nowym, rozwiązującym aktualne problemy, samodzielnym i twórczym. Jednocześnie ukazuje dalsze ewentualne kierunki badań
oraz przedstawia propozycje rozwiązań zarówno prawnych jak i faktycznych.
Rada Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, biorąc pod uwagę pozytywną
ocenę rozprawy habilitacyjnej i całego dorobku naukowego Habilitantki oraz wynik kolokwium habilitacyjnego, podjęła uchwałę w sprawie nadania s. dr Bożenie
Szewczul stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie
prawa kanonicznego.
Urszula Nowicka

DOKTORAT KS. ADAMA KAŁDUŃSKIEGO
Dnia 23 czerwca 2009 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy
doktorskiej Ks. mgr. Adama Kałduńskiego, absolwenta wyżej wymienionego Wydziału. Doktorant przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. „Wykluczenie godności
sakramentalnej małżeństwa w doktrynie i orzecznictwie rotalnym pod rządami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.” Praca doktorska została napisana na Wydziale
Prawa Kanonicznego UKSW pod kierunkiem Ks. prof. UKSW dr. hab. Gintera Dzierżona. Recenzentami rozprawy byli: Ks. prof. dr hab. Stanisław Paździor,
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II oraz Prodziekan Wydziału Ks. prof. UKSW dr hab. Henryk Stawniak.
Doktorant w swojej autoprezentacji rozprawy doktorskiej wskazał na kilka podstawowych założeń swoich badań. Na samym początku zwrócił uwagę na przyczyny
jakie skłoniły go do podjęcia tego tematu. Zaznaczył więc, że Kościół katolicki,
dostrzegając wartość małżeństwa jako naturalnej instytucji, uznaje jednocześnie
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małżeństwo pomiędzy ochrzczonymi za jeden z siedmiu sakramentów. Prawodawca
kościelny w kilku miejscach Kodeksu Prawa Kanonicznego mówi o kontraktualnej
i sakramentalnej naturze chrześcijańskiego małżeństwa. W kan. 1055 § 1 podkreśla,
że „to przymierze pomiędzy ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa
Pana do godności sakramentu”. W paragrafie zaś drugim tego kanonu, Ustawodawca deklaruje, że małżeństwo zawierane przez dwie ważnie ochrzczone osoby zgodnie z normami prawa jest ipso facto sakramentem. Natomiast w kan. 1056 sakramentalność małżeństwa jest określona jako dodanie szczególnej mocy do istotnych
przymiotów: jedności i nierozerwalności w chrześcijańskim małżeństwie. Pomimo
tego, że wiara w godność sakramentalną małżeństwa ochrzczonych jest zawarta zarówno w nauczaniu, jak i legislacji Kościoła katolickiego, pojawiają się jednak w tej
kwestii wątpliwości i pytania, zadawane przez teologów i kanonistów. Mianowicie,
czy jest to jeszcze prawda dla wszystkich chrześcijan? Czy nauczanie Kościoła o sakramentalnej naturze małżeństwa ma nadal znaczenie? Co dzieje się w rzeczywistości małżeństwa, kiedy obydwie osoby zawierające małżeństwo nie wierzą w jego
sakramentalność lub też nie akceptują nauczania Kościoła w tej materii? Z powodu
tego, że nauczanie Kościoła na temat sakramentalnej natury małżeństwa wpisuje
się w jego kanoniczną ważność, przekonanie co do kwestii kondycji duchowej osób
zawierających małżeństwo mogłoby mieć poważne konsekwencje dotyczące owej
ważności. Analizy naukowe jak i doświadczenia płynące z pracy duszpasterskiej
prowadzą do stwierdzenia, że w relacjach interpersonalnych nie ma miejsca ani
dla świętości, ani dla nieegoistycznych zobowiązań. Tradycyjne wartości, takie jak
rodzina, dobro wspólne, długotrwałe zobowiązania są szybko opanowywane przez
dążenia, które są diametralnie od nich różne. Zjawisko to sprawia, że w dzisiejszym
świecie rośnie liczba osób ochrzczonych niewierzących w sakramentalność małżeństwa oraz że nie istnieje wspólne przeświadczenie o nadprzyrodzonym wymiarze
przymierza małżeńskiego pomiędzy ochrzczonymi.
W dalszej części autoprezentacji Doktorant zaznaczył, iż taka sytuacja ma swoje
konsekwencje praktyczne w dziedzinie prawa kościelnego, kiedy osoby ochrzczone
niewierzące oraz niemające żadnych kontaktów ze wspólnotą katolicką przychodzą
do kancelarii parafialnej, prosząc o kanoniczne zawarcie małżeństwa. Zdarza się,
że czynią to tylko z przyczyn społecznych lub kulturowych, czasami będąc w błędzie
lub nawet pozytywnie odrzucając wymiar sakramentalny chrześcijańskiego małżeństwa. Opierając się na nauczaniu Soboru Watykańskiego II, zgodnie z którym
sakramenty nie tylko zakładają wiarę, lecz za pomocą słów i rzeczy ją podtrzymują,
umacniają i wyrażają, można by zastanawiać się, czy takie osoby są w stanie zawrzeć ważnie małżeństwo, czyli przyjąć sakrament małżeństwa? Na tle dyspozycji
zawartej w kan. 1055 pojawiają się też pytania: czy zwykły fakt ważnego chrztu
dwóch osób konstytuuje fundament sakramentu małżeństwa? Czy sakramental-
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ne i kontraktualne aspekty małżeństwa pomiędzy dwiema ochrzczonymi osobami
są nierozdzielne i tożsame? Czy osobista wiara osób zawierających małżeństwo
jest konieczna do ważnego celebrowania sakramentalnego małżeństwa? Zasygnalizowane wątpliwości nabierają szczególnej mocy, jeśli spojrzy się na sytuację protestantów, którzy ważnie przyjęli sakrament chrztu i zawierają małżeństwo w klimacie braku wiary w godność sakramentalną małżeństwa ze strony jednostek oraz
samych wspólnot kościelnych. Kościół katolicki uznaje takie małżeństwa za ważne
oraz za sakramentalne.
Postawione wątpliwości doprowadziły Doktoranta do wniosku, że podjęcie tematu wykluczenia sakramentalnej godności małżeństwa mogłoby rzucić światło
na pewne rozwiązania praktyczne. W prezentowanej pracy zastanawia się więc
on nad ważnością małżeństwa, które jest zawierane przez dwoje ochrzczonych,
którzy spełniliby wszystkie wymagania, jakie są przewidziane z punktu widzenia
zdolności i formy, a także wyraziliby zgodę naturalnie wystarczającą, ale której
towarzyszyłoby ze strony przynajmniej jednego z kontrahentów odrzucenie sakramentalności małżeństwa chrześcijańskiego. Główną tezę rozprawy doktorskiej
można więc sprowadzić do pytania: „Czy i w jakich warunkach odrzucenie godności sakramentalnej spowodowałoby niewystarczalność konsensu, a przez to nieważność małżeństwa?”
W opracowaniu niniejszej kwestii Doktorant posłużył się jako materiałem źródłowym dokumentami, wyrokami i publikacjami wydawanymi od 1983 roku, czyli
po promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II. Głównymi źródłami
dla rozważań podjętych w pracy stały się wyroki rotalne. Naczelne miejsce zajmują
także dokumenty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła oraz interpretacje i przemyślenia tych autorów, których stanowiska składają się na doktrynę kanonistyczną
omawianej w rozprawie materii.
Doktorant w swojej rozprawie doktorskiej posłużył się metodą dogmatyczno-prawną oraz metodą analityczno-syntetyczną. Z dostępnych materiałów wydobył to wszystko, co odpowiadało tematowi pracy, a następnie dokonał analizy
semantycznej, komparatystycznej oraz strukturalnej. Po przeanalizowaniu źródeł
i literatury, dokonał syntetycznego ujęcia wniosków, wypływających z dokonanych
rozważań.
Praca Ks. mgr Adama Kałduńskiego składa się ze Spisu treści (s. 2); Wstępu
(s. 3-12); czterech rozdziałów, które otrzymały następujące brzmienie: Rozdział I:
„Sakramentalna godność małżeństwa” (s. 13-73), Rozdział II: „Brak intencji zawarcia sakramentalnego małżeństwa a ważność związku małżeńskiego” (s. 74-151),
Rozdział III: „Wykluczenie sakramentalnej godności małżeństwa w myśl kan. 1099
KPK?” (s. 152-227), Rozdział IV: „Wykluczenie sakramentalnej godności mał-
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żeństwa w myśl kan. 1101 § 2 KPK” (228-278); Zakończenia (s. 279-284); Wykazu
skrótów (s. 285-286) oraz z Bibliografii (s. 287-342).
Rozdział pierwszy skoncentrowany został wokół problemu: czym jest sakramentalna godność małżeństwa? Autor ujął to zagadnienie najpierw w aspekcie nadprzyrodzonego wymiaru sakramentalnej godności oraz wpływu łaski Bożej, która
działa w każdym sakramencie. Bóg stworzył instytucję małżeństwa, wyposażając ją,
niezależnie od woli ludzkiej, w przymioty, cele i prawa, o stałym i powszechnym
charakterze. Natomiast pomoc i łaska, której Chrystus udziela małżonkom w sakramencie małżeństwa, przyczynia się do wzmocnienia jego przymiotów, czyli jedności
i nierozerwalności. Charakter ściśle sakramentalny urzeczywistnia się za każdym
razem, gdy naturalny kontrakt zawierany jest przez osoby ochrzczone. Sakramentalność małżeństwa wypływa zatem z dwóch zasadniczych przesłanek, tzn. z ważnie
przyjętego chrztu kontrahentów oraz z ważnie wyrażonego konsensu małżeńskiego.
W rozdziale tym przeanalizowany został również problem: czy godność sakramentalna jest przymiotem czy też elementem małżeństwa? Autor w swojej analizie doszedł
do wniosku, że próbując systematycznie ująć sakramentalność w kanonicznej strukturze małżeństwa, należy ją traktować w kategoriach istotnego elementu małżeństwa,
gdyż przymioty małżeństwa są ściśle określone przez Prawodawcę kościelnego.
W rozdziale drugim z kolei Doktorant postawił pytanie: czy małżeństwo niewierzących chrześcijan, celebrowane w Kościele, z jakiejkolwiek przyczyny, jest automatycznie ważnym sakramentem? Autor zaznaczył, iż aby właściwie rozważyć
to zagadnienie, najpierw należy podjąć kwestię nierozdzielności kontraktu i sakramentu w małżeństwie ochrzczonych. Sytuacja w świecie współczesnym spowodowała bowiem, że wielu autorów postulowało rewizję zasady nierozdzielności
kontraktu i sakramentu, sugerując, iż nie przystaje ona do aktualnej sytuacji eklezjalnej. Jednak zasada nierozdzielności oraz tożsamości kontraktu i sakramentu
nie budzi wątpliwości. Przyjęcie takiego stanowiska stało się podstawą dalszych
rozważań, dotyczących intencji zawarcia małżeństwa sakramentalnego oraz zależności istniejącej pomiędzy wiarą kontrahenta, a wyrażaną przez niego zgodą małżeńską. Po zaprezentowaniu zagadnień fundamentalnych związanych z zawarciem
sakramentalnego małżeństwa, takich jak wiara czy intencja nupturientów, w końcowej części tego rozdziału Autor zauważa, że na wokandę sądową trybunałów kościelnych trafiają coraz częściej sprawy, w których jeden lub obydwoje nupturientów
na wskutek utraty wiary, wykluczyli sakramentalność małżeństwa. To zagadnienie
stało się również materią rozstrzygnięć rotalnych.
Przedmiotem rozważań rozdziału trzeciego stał się błąd prawny determinujący
wolę kontrahenta do przyjęcia jedynie małżeństwa niesakramentalnego, niweczący
tym samym zgodę małżeńską. Substancjalnie, nie każdy błąd ma jednak wpływ
na nieważność małżeństwa, stąd Autor zajął się najpierw pewną systematyzacją
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rodzajów błędów, a dopiero potem kategorią błędu determinującego wolę, niweczącego konsens małżeński. W tej części rozprawy przedstawiona została również
wykładnia kan. 1099. Dotyczy ona koncepcji braku wiary, ujętego w prawnych kategoriach błędu determinującego wolę, relację owego błędu do warunku sine qua
non, próbę interpretacji kan. 1099 w nawiązaniu do kan. 1095. W swoich rozważaniach Autor zastanawia się także nad problematyką błędu co do sakramentalnej
godności jako autonomicznego tytułu prawnego.
Czwarty rozdział pracy poświęcony został zagadnieniu wykluczenia sakramentalnej godności małżeństwa w myśl kan. 1101 § 2. W swoich rozważaniach Autor
zastanawia się nad różnicą treściową pomiędzy terminami „wykluczenie” a „symulacja”. Twierdzi, że nie jest to tylko rozróżnienie terminologiczne, ale również treściowe. Termin „wykluczenie” bardziej jednoznacznie podkreśla wolitywną naturę
aktu symulacji, tym samym odróżnia go od innych stanów psychiki oraz precyzyjnie określa, który moment całego mechanizmu procesu symulacyjnego powoduje
skutek nieważności. Opierając się na istniejącej doktrynie oraz jurysprudencji dochodzi do wniosku, że jakkolwiek kontrakt i sakrament są od siebie nierozdzielne,
to jednak z punktu widzenia psychologicznego możliwa jest ogólna wola zawarcia
małżeństwa, przy jednoczesnym wykluczeniu jego sakramentalnej godności. W tym
wypadku nie chodzi jednak o sprzeczność dwóch aktów woli, ile raczej, o pozytywny akt woli wykluczający, przeciwny ogólnemu sądowi intelektu w odniesieniu do małżeństwa. Dlatego w przypadku wykluczenia godności sakramentalnej
małżeństwa mamy do czynienia bądź z symulacją całkowitą bądź z wykluczeniem
istotnego elementu tegoż małżeństwa.
W zakończeniu Doktorant podsumował rozważania podejmowane w każdym
z czterech rozdziałów, gdzie przedstawił również własne stanowisko w niektórych
spornych kwestiach. Ponadto sformułował kilka postulatów i to zarówno na płaszczyźnie pastoralnej, jak i naukowej. Stwierdził, iż w zakresie troski duszpasterskiej
Kościoła oprócz ważnego, ale i owocnego przyjęcia sakramentu małżeństwa, należałoby zwrócić jeszcze większą uwagę na przygotowanie do małżeństwa i to na etapie dalszym, bliższym jak i bezpośrednim, ze szczególnym uwydatnieniem wymiaru
sakramentalnego małżeństwa ochrzczonych. Pamiętając o różnicy pomiędzy kanoniczną a liturgiczną formą zawarcia małżeństwa, pragnie zachęcić duszpasterzy do większej dbałości o przygotowanie celebracji zawarcia małżeństwa tak, aby
znaki liturgiczne były czytelne i pobudzały wiarę kontrahentów. Odnośnie do naukowych postulatów badawczych, według Autora, cennym byłoby podjęcie zagadnienia dotyczącego związku normy kan. 1127 § 2, w którym Prawodawca zezwala
na udzielenie dyspensy od formy kanonicznej w odniesieniu do małżeństw mieszanych z wykluczeniem sakramentalnej godności małżeństwa. Doktorant proponuje
przeanalizowanie problemu: czy poważne trudności, które nie pozwalają zachować
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formy kanonicznej nie są równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia małżeństwa
w jego wymiarze sakramentalnym?
Obydwaj recenzenci wskazali pozytywne jak i negatywne walory dysertacji
Ks. mgr Adama Kałduńskiego i w końcowych wnioskach ocenili ją jako odpowiadającą wymogom stawianym przez prawo rozprawie doktorskiej, tak pod względem merytorycznym jak i formalnym. Podkreślili też, że Autor dobrze zrealizował
swe badawcze zamierzenia.
Rada Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu
doktorskiego, walor naukowy przedłożonej pracy właściwy dla rozpraw doktorskich,
opinie recenzentów oraz pozytywny wynik obrony, nadała Ks. Adamowi Kałduńskiemu stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.
o. Marek Saj CSsR

WYJAZD NA UKRAINĘ – DO LWOWA I KAMIEŃCA PODOLSKIEGO
STUDENTÓW WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW
W WARSZAWIE – ŚLADAMI OGNIEM I MIECZEM – (23 – 26 X 2008 R.)
W dniach 23–26 X 2008 r. odbył się wyjazd studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW z Warszawy na Ukrainę. W programie wycieczki znalazł się Lwów,
Kamieniec Podolski, Chocim, Skała Podolska i Okopy Św. Trójcy. Pomysłodawcami i organizatorami wycieczki byli Małgorzata Dziduch – studentka IV roku WPK
i ks. dr Jarosław Sokołowski – adiunkt WPK UKSW. Uczestnicy wyjazdu na Ukrainę, to w zdecydowanej większości studenci WPK UKSW. Wszystkich studentów
biorących udział w wycieczce było 29 osób. Oto nazwiska uczestników: Aleksander
Stępniak; Aneta Lewandowska; Grażyna Bernasiuk; Karolina Kądziela; Natalia
Wiktorzak; Sandra Nowak; Agata Michniewska; Krzysztof Gajda; Jakub Przybyła;
Anna Stobiecka; Katarzyna Stobiecka; Wiesław Wilczyński; Michał Warciński; Damian Blacha; Małgorzata Dziduch; Ewa Skwarczyńska; Michał Kowalczyk; Radosław Dzikliński; Grzegorz Cieślik; Tomasz Jaroć; Piotr Sulich; Krzysztof Trębicki;
Tomasz Małecki; Paweł Ozdoba; Weronika Maliszewska; Katarzyna Czechowska;
Piotr Mirosław Wojnarowicz; Aneta Koprojaniuk i ks. Jarosław Sokołowski – organizator wyjazdu WPK UKSW.
Pierwszy dzień - 23.10.2008 r.
W czwartek, tj. 23 października o godzinie 5.00 rano spod Sali Kongresowej
Pałacu Kultury i Nauki wyruszyliśmy autokarem (Przedsiębiorstwa Turystycznego
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Duet Plus z Gołdapi) z Warszawy w kierunku Lublina i dalej w kierunku granicy polsko – ukraińskiej w Hrebennem. Granicę przekroczyliśmy ok. godz. 14.00,
nieco wcześniej zatrzymaliśmy się na obiad w karczmie, w Tuligłowach niedaleko Krasnegostawu. Przekraczając przejście graniczne Hrebenne – Rawa Ruska,
przekroczyliśmy granicę UE i wjechaliśmy na terytorium państwa ukraińskiego.
Po ok. dwugodzinnej podróży dotarliśmy do Lwowa. Tutaj przywitała nas pani
przewodnik Alina Wozijan i niestety deszczowa pogoda. Zwiedzanie Lwowa, który
usytuowany jest na pograniczu trzech krain geograficznych – Roztocza, Podola
i Wołynia, rozpoczęliśmy od serca miasta – Rynku lwowskiego. Podziwialiśmy Ratusz, zabytkowe kamieniczki – perełki Lwowa, kryjące w sobie nietuzinkowe historie i czerwone, lwowskie tramwaje, przecinające bruk lwowskiego rynku. Opuściwszy Rynek lwowski weszliśmy na Plac Katedralny, którego wizytówką jest łacińska
Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Była ona i jest centrum
kultu wiary rzymskokatolickiej w regionie. To jedna z trzech katedr w mieście,
świątynia metropolitalna, siedziba arcybiskupa lwowskiego, którym właśnie na kilka dni przed naszym przyjazdem został Ks. Abp Metropolita Mieczysław Mokrzycki. Kolejne nasze kroki skierowaliśmy do katedry ormiańskiej pw. Wniebowzięcia
NMP, jednej z najstarszych i najwspanialszych świątyń miasta, która jest świadectwem bogactwa i kultury Ormian lwowskich. Tego samego dnia zwiedziliśmy też
trzecią katedrę tego miasta – Katedrę unicką św. Jura.
Niestety, cały dzień towarzyszył nam deszcz. Zmoknięci, ale pełni wrażeń udaliśmy się do hotelu. Droga do niego też pozostanie niezapomniana – w strugach
deszczu, pod czujnym okiem pani przewodnik maszerowaliśmy ok. 45 min. Nasze nogi pozwoliły nam na szybsze dotarcie do hotelu aniżeli jakikolwiek środek
transportu (ponieważ jedną z olbrzymich wad miasta są korki, które w godzinach
szczytu paraliżują miasto). Po tak obfitym w atrakcje dniu zasiedliśmy do pysznej
kolacji.
Drugi dzień - 24.10.2008 r.
Drugiego dnia po śniadaniu o godz. 9.00 wyjechaliśmy ze Lwowa do Kamieńca
Podolskiego. Po drodze zatrzymywaliśmy się w Skale Podolskiej, niewielkim miasteczku położonym na skraju jaru rzeki Zbrucz, gdzie przebiegała granica Galicji,
a także przedwojenna granica Polski i ZSRR. W ruinach zamku, wznoszących się
na skalnym cyplu, ponad jarem Zbrucza zrobiliśmy kilka pamiątkowych – ciekawych zdjęć i ruszyliśmy w dalszą drogę. Po interesującej podróży ok. godz. 16.00
dotarliśmy do Kamieńca Podolskiego. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Twierdzy kamienieckiej, której opis wszyscy znamy z powieści Henryka Sienkiewicza Pan Wołodyjowski. Spacerując po fortecy czuliśmy się jak bohaterowie sienkiewiczowskich
powieści. Po zakończeniu zwiedzania twierdzy udaliśmy się na nocleg do OO. Pau-
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linów, obecnie zajmujących dawny Klasztor Dominikanów. Tutaj przywitał nas
serdecznie paulin o. Jan Stankiewicz – przełożony zakonu paulinów w Kamieńcu
Podolskim. Po wspólnej i smacznej obiadokolacji, w mniejszych lub większych grupach ruszyliśmy na nocne zwiedzanie miasta.
Trzeci dzień - 25.10.2008 r.
Kolejny dzień naszego pobytu, tj. sobotę rozpoczęliśmy od wspólnego śniadania, a następnie po serdecznym pożegnaniu się z gospodarzem Klasztoru o. Janem
ruszyliśmy w drogę powrotną do Lwowa. Po drodze zatrzymaliśmy się w Chocimiu
– niewielkim miasteczku na prawym brzegu Dniestru, słynącym z potężnej fortecy
i malowniczych widoków oraz w Okopach Świętej Trójcy, które znamy z Nie – Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego. Do naszych czasów zachowały się tutaj tylko
ruiny zamku, malowniczo położone nad rzeką Żwańczyk. W Okopach przywitała
nas bardzo gorąco Przesympatyczna Babcia pani Aniela Biela, staruszka (85 l.), jedyna Polka mieszkająca w tych okolicach i mówiąca piękną polszczyzną. To jest ciekawa historia i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że pani Aniela nigdy
w życiu nie była w Polsce – języka polskiego nauczył ją jej ojciec. Ze łzami w oczach
opowiadała nam historię swojego życia. Dosyć długo nie mogliśmy się pożegnać
z poczciwą starowinką – panią Anielą. Z Okopów udaliśmy się już prosto do Lwowa. Krótki październikowy dzień i napięty program wycieczki nie pozwoliły nam
na zwiedzanie innych, godnych naszej uwagi miejscowości. Do Lwowa dotarliśmy
w godzinach wieczornych po sympatycznej podróży w słonecznym jesiennym dniu.
Tutaj w hotelu we Lwowie czekał na nas ciepły posiłek - obiadokolacja – i specjały
kuchni ukraińskiej.
Czwarty dzień - 26.10.2008 r.
Niedziela była naszym ostatnim dniem pobytu na Ukrainie. Rano po śniadaniu autobusem komunikacji miejskiej udaliśmy się na Mszę św. do kościoła pod
wezwaniem św. Antoniego. Jest to jeden z kościołów (oprócz Katedry i kościoła
pw. św. Marii Magdaleny), w którym Msze św. odprawiane są w języku polskim.
Po Mszy św. ze wzruszającym patriotycznym kazaniem, którą koncelebrował ks.
Jarosław Sokołowski, wszyscy udaliśmy się na przepiękny Cmentarz Łyczakowski
– autentyczną nekropolię i pomnik narodu polskiego (i nie tylko). Cmentarz położony na malowniczym, pagórkowatym terenie bez wątpienia urzekł każdego z nas.
Stare często zrujnowane mogiły, z epitafiami w kilku językach: polskim, ukraińskim, niemieckim, łacińskim, francuskim, a nawet rumuńskim czy węgierskim przypomniały nam historię tego miasta i tej ziemi, (która przez wiele lat była częścią
Rzeczpospolitej) przypomniały historię wielu wybitnych ludzi. Na historycznym
Cmentarzu Łyczakowskim spoczywają m.in. zasłużeni ludzie: nauki, sztuki, poli-
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tycy, uczestnicy powstań narodowych, bojownicy o wolność i niepodległość Polski
i Ukrainy. Do Cmentarza Łyczakowskiego przylega cmentarz Obrońców Lwowa,
zwany cmentarzem Orląt. Tutaj, pośród mogił ludzi młodych, niespełna 18-letnich
chłopców, którzy zginęli z bronią w ręku, walcząc w obronie swego domu – ukochanego Lwowa, nie można było nie odczuć głębokiego wzruszenia.
Z Cmentarza Łyczakowskiego, klucząc uliczkami miasta, dotarliśmy do salonu
Lwowa – Prospektu Swobody, przy którym usytuowany jest Teatr Opery i Baletu im. S. Kruszelnickiej – wizytówka tego miasta, jeden z najwspanialszych gmachów teatralno - operowych w Europie. Wnętrze Teatru zachwyciło każdego z nas,
nie mogliśmy oderwać oczu od złotych zdobień i pięknych malowideł. Zwiedzając
Lwów nie mogliśmy zapomnieć o Uniwersytecie lwowskim im. I. Franka, dawniej
był im. Jana Kazimierza. Ostatnim punktem naszego zwiedzania był Plac Mickiewicza – najsłynniejszy plac Lwowa, z uwagi na pomnik, który znajduje się na jego
środku i z którym fotografują się wszyscy turyści bez względu na narodowość – my
także. Podczas słonecznego spaceru po Lwowie mogliśmy również zobaczyć: Cerkiew Uspeńską, Arsenał Królewski, Plac Halicki z pomnikiem założyciela Lwowa - króla Danyła Halickiego, Hotel George, pomnik Tarasa Szewczenki, Gmach
Akademii Medycznej i wiele innych obiektów, których nie sposób tutaj wymienić.
Przed pożegnaniem z miastem Lwów mieliśmy czas wolny, w trakcie, którego mogliśmy kupić pamiątki, zrobić ostatnie pamiątkowe zdjęcia, czy też skorzystać z bogatej oferty gastronomicznej tego miasta. O umówionej godzinie (wszyscy stawili
się w komplecie) spod gmachu Opery ruszyliśmy ulicą Łesi Ukrainki w kierunku
Pałacu Arcybiskupów łacińskich, gdzie obecnie mieści się Kuria Metropolitalna
Archidiecezji Lwowskiej. W tym miejscu zakończyliśmy zwiedzanie Lwowa i po pożegnaniu się z panią przewodnik, ok. godz. 17.00 ruszyliśmy w drogę powrotną
do Warszawy. Przed przekroczeniem granicy zatrzymaliśmy się jeszcze by uzupełnić zakupy w przygranicznym sklepie. Granicę ukraińsko-polską przekroczyliśmy
bez większych problemów. Udało nam się uniknąć kontroli naszych bagaży i dzięki
temu już o godzinie 3.00 rano byliśmy przy Pałacu Kultury w Warszawie.
Naprawdę, nie sposób w tak krótkim czasie zobaczyć wszystkiego, zwłaszcza
w takim mieście jak Lwów, gdzie każdy budynek, każda ulica ma swoją niepowtarzalną historię – jednak mamy nadzieję, że nie była to nasza ostatnia wizyta
we Lwowie i wkrótce zawitamy tu ponownie.
Wycieczka studentów UKSW na Ukrainę pozostała nie tylko w naszej pamięci,
ale została również upamiętniona i udokumentowana w trzech formach:
1). sprawozdanie z wyjazdu: Małgorzata Dziduch – studentka IV roku WPK
i ks. Jarosław Sokołowski;
2). gazetka zdjęciowa - w gablocie przed Dziekanatem WPK: Ewa Skwarczyńska – studentka IV roku WPK;
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3). katalog zdjęć studentów na CD do strony internetowej WPK: Piotr Sulich
– student IV roku WPK i ks. Jarosław Sokołowski.
Na zakończenie sprawozdania w imieniu Organizatorów i wszystkich uczestników wyjazdu z UKSW na Ukrainę pragniemy bardzo serdecznie podziękować
za życzliwość i zrozumienie oraz za dofinansowanie tego wyjazdu Jego Magnificencji Rektorowi UKSW ks. prof. dr hab. Ryszardowi Rumiankowi, Prorektorowi
UKSW p. prof. UKSW dr hab. Markowi Kowalskiemu, Prorektorowi UKSW ks.
dr hab. Henrykowi Skorowskiemu oraz Przewodniczącemu Samorządu Studentów
UKSW p. Cezaremu Szczypie. Słowa wdzięczności za poparcie tego wyjazdu składamy również Dziekanowi Wydziału Prawa Kanonicznego ks. prof. UKSW dr hab.
Józefowi Wroceńskiemu.
W tych kilku październikowych dniach nasze drogi życiowe zaprowadziły nas
na Ukrainę - do Lwowa, do tego niezwykłego miejsca na ziemi. Lwów jest miastem
o bogatej historii, które wpisało się w losy całej Europy. Na każdej ulicy Lwowa
znajduje się coś niezwykłego, znajduje się historyczny zabytek, pomnik historii.
To typowo polskie miasto pozostawia tyle urokliwych wspomnień dla każdego, kto
je odwiedził. Tym razem również i my, doświadczyliśmy na Ukrainie niezapomnianych wspomnień i bogatych duchowych przeżyć, za co jesteśmy wdzięczni Bogu
i ludziom.
ks. Jarosław Sokołowski
Małgorzata Dziduch

NOWI MAGISTRZY PRAWA KANONICZNEGO
W ostatnim czasie dyplom magistra prawa kanonicznego uzyskali następujący
absolwenci Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW:
B ą k Jakub, przedkładając pracę pt. Prawo autorskie jako przedmiot aportu
do spółki kapitałowej, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. J. Błeszyńskiego;
B ą k Marzena, przedkładając pracę pt. Katechizacja i szkolnictwo katolickie
w świetle uchwał IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej, napisaną pod kierunkiem
ks. dra hab. J. Gręźlikowskiego;
C h o d a c k a Józefa s., przedkładając pracę pt. Formacja poprzedzająca złożenie profesji wieczystej w Zgromadzeniu Służebnic Matki Dobrego Pasterza według
wytycznych prawa powszechnego i własnego, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra
hab. J. Kałowskiego;
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C z o p e k Kamila, przedkładając pracę pt. Małżeństwa bezdzietne. Trendy
współczesności i reperkusje prawne, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
H. Stawniaka;
D ą b r o w s k i Dariusz ks., przedkładając pracę pt. Konstytucje Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na tle norm KPK o Instytutach życia konsekrowanego i Stowarzyszeń życia apostolskiego, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab.
J. Gręźlikowskiego;
D o m a ń s k a Anita, przedkładając pracę pt. Problem małżeństw niesakramentalnych w polskich czasopismach teologiczno-kanonicznych, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. H. Stawniaka;
D w o r a k o w s k i Marek, przedkładając pracę pt. Gwarancje działalności
charytatywnej Kościoła katolickiego w prawie kanonicznym i w prawie polskim, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Krukowskiego;
D z i e d z i c z a k Michał, przedkładając pracę pt. Obowiązek i zasady prowadzenia ksiąg parafialnych w świetle norm prawa kanonicznego i partykularnego włocławskiego, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J. Gręźlikowskiego;
D z i u b i e l Mariusz, przedkładając pracę pt. Odpowiedzialna prokreacja a wykluczenie potomstwa, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. H. Stawniaka;
G a ł c z y ń s k i Marcin ks., przedkładając pracę pt. Sprawowanie sakramentu
pokuty w wypadkach nadzwyczajnych od Kodeksu prawa kanonicznego z 1917, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Z. Janczewskiego;
G a r d o c k i Bartosz, przedkładając pracę pt. Realizacja zadania nauczycielskiego Kościoła przez polską prasę katolicką na przykładzie wybranych tygodników,
napisaną pod kierunkiem ks. dra A. Domaszka;
G a w r y l c z y k Wojciech, przedkładając pracę pt. Wokół skargi powodowej w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, napisaną pod kierunkiem
ks. prof. dra hab. H. Stawniaka;
G ł u s z c z y k Bartosz, przedkładając pracę pt. Udział wiernych świeckich w kapłańskiej misji Chrystusa według Instrukcji Erga migrantem caritas Christi, napisaną
pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Necla;
G ó r a l Maciej, przedkładając pracę pt. Prawa i obowiązki sędziego w procesie
o stwierdzenie nieważności małżeństwa w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983
roku i Dignitas Connubii, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. H. Stawniaka;
G ó r s k i Łukasz, przedkładając pracę pt. Instrukcja sprawy w kanonicznym
procesie spornym w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, napisaną pod
kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Kiwiora;
G r u c h a c z Monika, przedkładając pracę pt. Istotne przymioty niezdolności
konsensualnej do zawarcia małżeństwa w polskiej literaturze kanonistycznej opublikowanej po 1983 roku, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Dzierżona;
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J a s k ó ł o w s k a Marta, przedkładając pracę pt. Przestępstwo przynależności
do stowarzyszeń działających przeciwko Kościołowi na przykładzie masonerii, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Syryjczyka;
J e r z y ł o Marek, przedkładając pracę pt. Małżeństwo jako związek monogamiczny w polskim i kanonicznym systemie prawnym, napisaną pod kierunkiem
ks. prof. dra hab. H. Stawniaka;
J ę c z m i e n i o w s k a Aleksandra, przedkładając pracę pt. Przekroczenie granic stanu wyższej konieczności w karnym prawie polskim i kanonicznym, napisaną
pod kierunkiem ks. dra D. Borka;
J ę d r a s z k o Iwona, przedkładając pracę pt. Symulacja częściowa - wykluczenie pozytywnym aktem woli jakiegoś istotnego elementu małżeństwa, w oparciu o literaturę polską po roku 1995, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
H. Stawniaka;
J ó z e f o w i c z Dominika, przedkładając pracę pt. Gwarancje poszanowania
dni świątecznych w prawie kanonicznym i w prawie polskim, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Krukowskiego;
K a l i t a Damian, przedkładając pracę pt. Status prawny dziecka w polskim
prawie rodzinnym i prawie kanonicznym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
G. Leszczyńskiego;
K a m o l a Anna, przedkładając pracę pt. Problematyka wad zgody małżeńskiej
w uzasadnieniach prawnych wyroków Roty Rzymskiej c. Stankiewicz opublikowanych
w latach 1993-1998, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Dzierżona;
K a r s k a Katarzyna, przedkładając pracę pt. Charakter prawny wzorców umownych, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. J. Błeszyńskiego;
K a w i o r s k i Marek, przedkładając pracę pt. Małżeństwo i rodzina w świetle
uchwał IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab.
J. Gręźlikowskiego;
K ę p k a Kamil, przedkładając pracę pt. Aktualna działalność i organizacja sądownictwa kościelnego w Polsce, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab.
J. Gręźlikowskiego;
K i e r z k i e w i c z Łukasz, przedkładając pracę pt. Ewangelizacja kultury
i środków społecznego przekazu w świetle uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego,
napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J. Gręźlikowskiego;
K l o c e k Przemysław, przedkładając pracę pt. Ochrona życia poczętego w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży, a stanowisko Kościoła Katolickiego, napisaną pod kierunkiem
prof. dra hab. T. Dybowskiego;
K o ł o d y ń s k a Katarzyna, przedkładając pracę pt. Cel prawa i prawa kanonicznego, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. T. Gałkowskiego;
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K o m o r o w s k a Dominika, przedkładając pracę pt. Podstawy wolności religijnej w wymiarze indywidualnym w traktatach UE i nauczaniu Jana Pawła II, napisaną
pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Krukowskiego;
K o p e r s k a Joanna, przedkładając pracę pt. Przygotowanie do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim wobec aktualnej wizji małżeństwa i rodziny w społeczeństwie polskim, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Kiwiora;
K o r a b Julitta, przedkładając pracę pt. Depresja jako przyczyna niezdolności
do zawarcia, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Góralskiego;
K o s m a n Piotr, przedkładając pracę pt. Wkład ks. prof. W. Góralskiego w rozwój badań nad niezdolnością konsensualną do zawarcia małżeństwa kanonicznego,
napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Dzierżona;
K r a w c z y k Karolina, przedkładając pracę pt. Rola i zadania obrońcy węzła małżeńskiego w kanonicznym procesie małżeńskim, napisaną pod kierunkiem
ks. prof. dra hab. H. Stawniaka;
K r y s t k i e w i c z Katarzyna, przedkładając pracę pt. Przygotowanie do zawarcia małżeństwa i duszpasterstwo rodzin w świetle Dyrektorium Duszpasterstwa
Rodzin, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J. Gręźlikowskiego;
K w i a t k o w s k a Katarzyna, przedkładając pracę pt. Nierozerwalność jako
istotny przymiot małżeństwa w świetle emigracji zarobkowej Polaków do Irlandii
po 2003 roku, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. H. Stawniaka;
K w i a t k o w s k i Mirosław ks., przedkładając pracę pt. Specyfika przepisów
prawa kościelnego i ceremoniału wojskowego dotycząca pogrzebu żołnierza, napisaną
pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Z. Janczewskiego;
L y s i k Daria, przedkładając pracę pt. Wyrokowanie Sądu Biskupiego w Opolu
z tytułu: podstępu, symulacji, przymusu i bojaźni w latach 1995-2000, napisaną pod
kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Dzierżona;
Ł a d a Justyna, przedkładając pracę pt. Porównanie urzędów publicznych:
obrońca węzła i promotora sprawiedliwości w prawie kanonicznym, napisaną pod
kierunkiem ks. prof. dra hab. H. Stawniaka;
M a g n u s z e w s k a Katarzyna, przedkładając pracę pt. Wpływ błędu oraz podstępu na ważność umowy małżeńskiej w świetle dorobku kanonistyki polskiej po 1983
roku, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Wroceńskiego;
M a r k i e w i c z Marta, przedkładając pracę pt. Zniesławienie w środkach masowego przekazu według polskiego i kanonicznego prawa karnego, napisaną pod kierunkiem ks. dra D. Borka;
M e l n y k o v y c h Wasyl ks., przedkładając pracę pt. Specyfika norm Kodeksu
prawa kanonicznego z 1983 roku i Kodeksu kanonów Kościołów wschodnich w zakresie sakramentu święceń (studium prawno-porównawcze), napisaną pod kierunkiem
ks. prof. dra hab. Z. Janczewskiego;
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M i c h a l s k i Adam, przedkładając pracę pt. Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w prawie kanonicznym i w prawie polskim, napisaną pod kierunkiem ks.
prof. dra hab. W. Góralskiego;
N o w a k o w s ki Marcin, przedkładając pracę pt. Prawne aspekty życia braterskiego w instytutach życia konsekrowanego w prawie kodeksowym, napisaną pod
kierunkiem ks. dra M. Saja;
O s k a r b s k i Bartłomiej, przedkładając pracę pt. Przyczyny wydalenia z instytutu zakonnego. Studium historyczno-prawne, napisaną pod kierunkiem ks. dra
M. Saja;
P a d y k u ł a Daniel, przedkładając pracę pt. IV Synod Diecezji Tarnowskiej,
przebieg i uchwały, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J. Gręźlikowskiego;
P a l o w s k i Michał ks., przedkładając pracę pt. Pozycja prawna kapelanów
w strukturach Zakonu Maltańskiego, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
R. Sobańskiego;
P a ś n i k Paulina, przedkładając pracę pt. Prawo do ochrony danych osobowych a ochrona wolności religijnej, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
J. Krukowskiego;
P e r z y n a Wiesław, przedkładając pracę pt. IV Synod Archidiecezji Warszawskiej z 2003 roku, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J. Gręźlikowskiego;
P i ą t e k Karolina, przedkładając pracę pt. Małżeństwa konkordatowe nie wywołujące skutków na forum cywilnym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
H. Stawniaka;
P i e t r z a k Kinga, przedkładając pracę pt. Poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich (kan. 1095 n. 2 KPK) w świetle
polskiej literatury kanonistycznej opublikowanej po 1983 roku, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Dzierżona;
P i e t r z y k o w s k i Maciej, przedkładając pracę pt. Transmisja z celebracji liturgicznych - jeden ze środków realizacji nauczycielskiego zadania Kościoła, napisaną
pod kierunkiem ks. dra A. Domaszka;
P i t u c h Radosław, przedkładając pracę pt. Historyczno-prawne uwarunkowania kasaty zakonu Jezuitów w XVIII wieku, napisaną pod kierunkiem ks. dra
M. Saja;
P l a s k o t a Tomasz, przedkładając pracę pt. Historia i działalność parafii Goszczyn w świetle aktualnych norm prawa kanonicznego, napisaną pod kierunkiem ks.
dra hab. J. Gręźlikowskiego;
P o c z m a ń s k i Michał, przedkładając pracę pt. Środki dowodowe w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa ze szczególnym uwzględnieniem instrukcji procesowej Dignitas Connubii, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
H. Stawniaka;
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P u k s z t a Bernadetta, przedkładając pracę pt. Nieumyślne spowodowanie
śmierci według prawa karnego polskiego i kanonicznego, napisaną pod kierunkiem
ks. dra D. Borka;
R o s c h e k Michał ks., przedkładając pracę pt. Tajemnica i sekret spowiedzi
oraz ich ochrona od Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Z. Janczewskiego;
R u d z i ń s k a Karolina, przedkładając pracę pt. Kara wydalenia ze stanu duchownego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., napisaną pod kierunkiem
ks. prof. dra hab. J. Syryjczyka;
S k i b a Piotr, przedkładając pracę pt. Urząd Promotora sprawiedliwości w prawie kanonicznym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. H. Stawniaka;
S z e w c z a k Radosław, przedkładając pracę pt. Rola i zadanie klauzury w czynnych instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Kałowskiego;
Ś w i d e r s k i Łukasz, przedkładając pracę pt. Wpływ ustawy o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej na kodeksową regulację sprzedaży, napisaną
pod kierunkiem prof. dra hab. T. Dybowskiego;
Ś w i d n i c k a Olga, przedkładając pracę pt. Deklaracja o domniemanej śmierci
współmałżonka, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. H. Stawniaka;
Ś w i ę c k a Marta, przedkładając pracę pt. Wykluczenie dobra potomstwa
w małżeństwie w świetle polskiej literatury kanonistycznej opublikowanej po 1983 r.,
napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Dzierżona;
T r y b o w s k i Marek ks, przedkładając pracę pt. Małżeństwo i rodzina
w Statutach I Synodu Diecezji Pelplińskiej, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab.
J. Gręźlikowskiego;
T r z c i ń s k i Tomasz, przedkładając pracę pt. Formy duszpasterstwa nad osobami żyjącymi w związkach niesakaramentalnych, napisaną pod kierunkiem ks. prof.
dra hab. H. Stawniaka;
T y m o s i a k Katarzyna, przedkładając pracę pt. Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w art. 196 Kodeksu karnego z 1997 r., napisaną pod kierunkiem ks. dra
D. Borka;
T y r a ł a Katarzyna, przedkładając pracę pt. Moc dowodowa testamentu holograficznego, napisaną pod kierunkiem dr H. Pietrzak;
W a n d e l Adam, przedkładając pracę pt. Formacja w instytutach świeckich poprzedzająca definitywną inkorporację, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
J. Kałowskiego;
W a r c i ń s k i Michał, przedkładając pracę pt. Przeniesienie własności nieruchomości w prawie cywilnym i kanonicznym, napisaną pod kierunkiem ks. dra
J. Sokołowskiego;
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W e n z e l Piotr, przedkładając pracę pt. Uzyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego przez prywatne stowarzyszenia wiernych dla realizacji dzieł apostolatu
(kan. 298 paragraf 1) na przykładzie Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza, napisaną
pod kierunkiem ks. prof. dra hab. R. Sobańskiego;
W e s o ł o w s k a Maria, przedkładając pracę pt. Antropologiczne podstawy prawa kościelnego, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. T. Gałkowskiego;
W ł o d a r c z y k Karolina, przedkładając pracę pt. Podstawy i charakterystyka
rekursu hierarchicznego w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., napisaną
pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Leszczyńskiego;
W ó j c i c k i Rafał, przedkładając pracę pt. Symulacja zgody małżeńskiej w wyrokach Trybunału Metropolitalnego Warszawskiego w latach 1990-1993, napisaną
pod kierunkiem ks. dra hab. J. Gręźlikowskiego;
W ó j c i k Marzena, przedkładając pracę pt. Ustalenie ojcostwa w świetle prawa kanonicznego i cywilnego, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
H. Stawniaka;
Z a r a ś Artur ks., przedkładając pracę pt. Prawa i obowiązki wiernych duchownych i świeckich wobec Eucharystii w ustawodawstwie kościelnym do Soboru Trydenckiego, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J. Gręźlikowskiego;
Z a r y c h t a Piotr, przedkładając pracę pt. Oświadczenie stron jako środek dowodowy w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Leszczyńskiego;
Ż a c z e k Eliza, przedkładając pracę pt. Przekroczenie granic obrony koniecznej w świetle prawa karnego polskiego i kanonicznego, napisaną pod kierunkiem
ks. prof. dra hab. J. Syryjczyka.
ks. Marek Stokłosa SCJ

NOSTRYFIKACJE
1. Nostryfikacja dyplomu doktorskiego
Rada Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW przeprowadziła w roku akademickim 2008/09 postępowanie nostryfikacyjne dotyczące uznania stopnia doktora
prawa kanonicznego ks. dra Andrzeja S o s n o w s k i e g o, uzyskanego w 2006 r.
na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w
Rzymie na podstawie pracy pt. L’impedimento matrimoniale del voto di castità
(can. 1088 CIC). Evoluzione storica e legislazione vigente, napisanej pod kierunkiem
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ks. prof. Janusza Kowala SJ, za równorzędny ze stopniem doktora nauk prawnych
w zakresie prawa kanonicznego nadawanym w kraju.
2. Nostryfikacja dyplomu licencjatu
Rada Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW przeprowadziła w roku akademickim 2008/09 postępowanie nostryfikacyjne dotyczące uznania dyplomu licencjackiego ks. Włodzimierza D u b i s, za równorzędny z tytułem zawodowym magistra, uzyskanego na podstawie pracy pt. Il delitto di profanazione di un luogo o di
una cosa sacra nel Codice di Diritto Canonico del 1983, napisanej pod kierunkiem
ks. prof. Zbigniewa Sucheckiego i obronionej na Wydziale Prawa Kanonicznego
Papieskiego Uniwersytetu Lateraneńskiego w Rzymie.
ks. Marek Stokłosa SCJ
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SPIS TREŚCI
ŚP. KS. PROF. DR HAB. MARIAN PASTUSZKO
Śp. Ks. prof. dr hab. Marian Pastuszko . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

WRĘCZENIE KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ
Ks. Józef W r o c e ń s k i SCJ, Laudacja na cześć Ks. Prof. dr. hab. Wojciecha Góralskiego z okazji wręczenia Księgi Pamiątkowej . . . . . . . . 5
Ks. Jan K r a j c z y ń s k i, Prezentacja Księgi Pamiątkowej dedykowanej
Ks. Prof. Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy
urodzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Ks. Janusz G r ę ź l i k o w s k i, Czwarty synod archidiecezji warszawskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ks. Wojciech N e c e l SChr, Prawno – duszpasterskie dyspozycje instrukcji Erga migrantes caritas Christi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ks. Arkadiusz D o m a s z k SDB, Prawny i katechetyczny wymiar Drogi
Neokatechumenalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ks. Marek S t o k ł o s a SCJ, Przejście zakonnika z własnego do innego
instytutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O. Marek S a j CSsR, Prawna strona ślubu czystości . . . . . . . . . . . . . .
Bożena S z e w c z u l, Niektóre priorytety przełożonych zakonnych według instrukcji Posługa władzy i posłuszeństwa z 2008 roku oraz kann.
618-619, KPK/1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ks. Remigiusz S o b a ń s k i, Ochrona małżeństwa w kanonicznym prawie procesowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Don Héctor F r a n c e s c h i, Il fondamento antropologico del diritto
al Matrimonio e la sua protezione nell’ordinamento canonico . . . . . .
Ks. Grzegorz E r l e b a c h, Ochrona wolności nupturientów w kanonicznym porządku prawnym. Zarys problematyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ks. Wojciech G ó r a l s k i, Istotne obowiązki małżeńskie w świetle
orzecznictwa Roty Rzymskiej. Zarys problematyki . . . . . . . . . . . . . . .
Ks. Henryk S t a w n i a k SDB, Niezdolność do zawarcia małżeństwa
(kan. 1095 KPK) w świetle przemówień papieskich do Roty Rzymskiej
i nauki Kościoła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urszula N o w i c k a, Kanoniczna forma zawarcia małżeństwa z prawosławnym wg KPK i KKKW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elżbieta H o l e w i ń s k a - Ł a p i ń s k a, Separacja: nadzieja i rzeczywistość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ks. Zbigniew J a n c z e w s k i, Sprawowanie Eucharystii poza miejscem
świętym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ks. Robert P t a k SCJ, Sakrament namaszczenia chorych – teologiczno-prawne aspekty kanonów 998-1007 KPK/1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O. Tomasz G a ł k o w s k i C.P., Pobożny zapis i pobożna fundacja . . . .
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KULTUROWE ASPEKTY POLSKIEGO BEZROBOCIA

Celem pracy jest wskazanie na pewne uwarunkowania kulturowe
polskiego bezrobocia występujące na terenach ziem północnych i zachodnich.
Ciekawa jest zależność między wielkością i jakością bezrobocia
a kulturą danego regionu.
Dla potrzeb zanalizowania problemu
jako badane czynniki kulturotwórcze przyjęto tożsamość kulturową,
specyfikę wychowawczą pegeerów oraz edukację.

Dystrybucję prowadzi:
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5, tel. (0-22) 561-89-23; fax (0-22) 561-89-11
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Celem publikacji jest próba przyjrzenia się kilku wybranym przykładom
dezintegracji w postzimnowojennej Europie, w tym analiza konfliktów
w Europie Zachodniej (Belgia, Płn. Irlandia, Korsyka, Płn. Włochy)
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