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1. KS. ABP DR SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ
Uchwała nr 30/ 2009/2010
Rady Wydziału Prawa Kanonicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie tytułu
doktora honoris causa
Księdzu Arcybiskupowi Doktorowi Sławojowi Leszkowi
Głódziowi Metropolicie Gdańskiemu
Na podstawie postanowienia 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z
późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 i 3 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, uchwala się, co następuje:
§1
Rada Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w uznaniu wybitnych zasług położonych dla Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce, zwłaszcza
dla Ordynariatu Polowego oraz nauki prawa kanonicznego, a także dla
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie postanawia wystąpić do Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie z wnioskiem o wszczęcie procedury zmierzającej do
nadania tytułu doktora honoris causa Ks. Abp. Generałowi Dyw. Dr.
Sławojowi Leszkowi Głódziowi oraz o wyznaczenie dwóch recenzentów. Jako recenzentów proponuje się:
1. Ks. prof. dr hab. Józefa Krukowskiego
2. Ks. prof. dr hab. Jana Dyducha
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
						
						

ks. prof. Józef Wroceński
Dziekan Wydziału
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Uchwała Nr 6/2010
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa
Księdzu Arcybiskupowi dr Sławojowi Leszkowi Głódziowi
Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn.zm.) oraz
§ 7 ust. 6 statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie – uchwala się, co następuje:
§1
Na podstawie wniosku Rady Wydziału Prawa Kanonicznego
z dnia 15 grudnia 2009 r., po zapoznaniu się z recenzjami Senat pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla działalności Księdza Arcybiskupa
Sławoja Leszka Głódzia, który wniósł ogromny wkład w proces przemian społecznych w Polsce oraz przyczynił się do zorganizowania,
po długoletniej przerwie, struktur Ordynariatu Polowego Wojska
Polskiego. W swojej długoletniej pracy dla Kościoła powszechnego
i Kościoła w Polsce zawsze zwraca uwagę na znaczenie Ewangelii
i wartości chrześcijańskich w życiu społecznym w wymiarze historycznym i współczesnym. Bogata działalność kościelna i społeczna,
doniosłe dokonania w zakresie organizacji życia religijnego polskich
żołnierzy i zaangażowanie w sprawy wagi państwowej i Kościoła
w Polsce oraz osiągnięcia i zasługi w budowaniu dobra wspólnego
w sposób niekwestionowany potwierdzają jego wysoki autorytet w życiu publicznym. W uznaniu zasług Senat postanawia nadać Księdzu
Arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Głódziowi tytuł doktora honoris
causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
				
					

Ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek
Rektor UKSW
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SUMMIS AUSPICIIS REI PUBLICAE POLONORUM
ET
SANCTAE APOSTOLICAE SEDIS
NOS
HENRICUS SKOROWSKI
SCENTIARUM HUMANARUM DOCTOR HABILITATUS,
IN FACULTATE SCENTIARUM HISTORICARUM ET
SOCIALIUM PROFESSOR ORDINARIUS,
HOC TEMPORE RECTOR MAGNIFICUS
IOSEPH WROCEŃSKI
IURIS CANONICI DOCTOR HABILITATUS,
IN FACULTATE IURIS CANONICI PROFESSOR
EXTRAORDINARIUS,
HOC TEMPORE DECANUS SPECTABILIS
ADALBERTUS GÓRALSKI
IURIS CANONICI DOCTOR HABILITATUS
IN FACULTATE IURIS CANONICI PROFESSOR ORDINARIUS,
PROMOTOR RITE CONSTITUTUS
SENATUS UNIVERSITATIS STUDIORUM CARDINALIS
STEPHANI WYSZYŃSKI
VARSOVIAE SITAE
AUCTORITATE DIE DUODETRICESIMA MENSIS IANUARII
A. D. MMX DECLARATA
IN EXCELLENTISSIMUM AC REVERENDISSIMUM DOMINUM
DOMINUM ARCHIEPISCOPUM
SLAVOIUM LESCONEM GŁÓDŹ
METROPOLITAM GEDANENSEM

ANTEA PRIMUM POST RENOVATIONEM ANNO DOMINI
MCMXCI ORDINARIATUS MILITARIS IN POLONIA USQUE AD
ANNUM MMIV EPISCOPUM CASTRENSEM, QUI HOC OFFICIUM
EXPLENS ADEPTUS EST GRADUM DUCIS GENERALIS DIVISIONI
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PRAEPOSITI☼ PRIUS AD DIGNITATEM ARCHIEPISCOPI AD
PERSONAM A VENERABILI SERVO DEI IOANNE PAULO SECUNDO
ELEVATUM ☼ POSTEA ANNIS AB MMIV AD MMVIII EPISCOPUM
VARSOVIENSEM - PRAGENSEM☼ MAGISTRUM IURIS CANONICI
UNIVERSITATIS CATHOLICAE LUBLINENSIS QUINQUE ANTE
ANNOS NOMINI IOANNIS PAULI II DICATAE ☼ DOCTOREM
ROMANUM IURIS CANONICI IN REBUS ECCLESIARUM CATHOLIC
ARUM ORIENTALIUM☼
DIRIGENTEM AB ANNO MCMLXXXI IN SANCTA SEDE
APOSTOLICA SECTIONEM RITUS BYZANTINO-UCRAINICI
ET SECTIONEM ECCLESIAE IN ALBA RUSSIA RITUS
BYZANTINO-RUTHENI CONGREGATIONIS PRO ECCLESIIS
ORIENTALIBUS☼VIRUM, QUI PERMULTUM FECIT AD
POLONORUM REM PUBLICAM OPPRESSIONE LIBERATAM IN
MELIOREM STATUM REDIGENDAM☼ PASTOREM ANIMARUM,
CUIUS OPERA POST MULTOS ANNOS RESTITUTUS EST TOTUS
ORDO CATHOLICI ORDINARIATUS MILITARIS IN POLONIA☼
SACERDOTEM, QUI DUM LONGINQUO LABORE SUO ECCLESIAM
UNIVERSALEM ECCLESIAMQUE POLONAM AUGET, SEMPER
MEMINIT, QUANTI MOMENTI IN VITA CIVILI FUERIT ET SIT
CHRISTI EVANGELIUM CHRISTIANAEQUE VIRTUTES ☼
HOMINEM, QUI IN RE PUBLICA TANTA AUCTORITATE FRUITUR,
UT ADHUC MAXIME PROFUERIT ECCLESIAE ET CIVIBUS
POLONIS, MILITIBUS AUTEM MIRA SOLLERTIA ACCESSUM AD
CULTUM RELIGIOSUM PATEFECERIT,
DOCTORIS HONORIS CAUSA
SCIENTIARUM IURIDICARUM
NOMEN ET HONORES, IURA ET PRIVILEGIA CONTULIMUS IN
EIUSQUE REI FIDEM PERPETUAMQUE MEMORIAM HOC DIPLOMA
SIGILLO UNIVERSITATIS STUDIORUM CARDINALIS STEPHANI
WYSZYŃSKI VARSOVIAE SITAE SANCIENDUM CURAVIMUS
H.T. DECANUS SPECTABILIS
H.T. RECTOR MAGNIFICUS
REV. IOSEPH WROCEŃSKI

REV. HENRICUS SKOROWSKI

PROMOTOR RITE CONSTITUTUS
REV. ADALBERTUS GÓRALSKI
DATUM VARSOVIAE, DIE VICESIMA SEXTA MENSIS MAII A.D. MMX
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2. Śp. Ks. bp prof. dr hab. Gen. Dyw. Tadeusz Płoski
Uchwała nr 31/ 2009/2010
Rady Wydziału Prawa Kanonicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie tytułu
doktora honoris causa
Księdzu Biskupowi Doktorowi Habilitowanemu Tadeuszowi
Płoskiemu
Biskupowi Polowemu Wojska Polskiego
Na podstawie postanowienia art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 i 3 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, uchwala się, co następuje:
§1
Rada Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w uznaniu wybitnych zasług
dla stabilizacji duszpasterstwa wojskowego i innych rodzajów służb
w Polsce oraz dla nauki prawa kanonicznego i prawa postanawia
wystąpić do Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie z wnioskiem o wszczęcie procedury zmierzającej do
nadania tytułu doktora honoris causa Ks. Bp. Generałowi Dyw. Prof.
Dr. Hab. Tadeuszowi Płoskiemu oraz o wyznaczenie dwóch recenzentów. Jako recenzentów proponuje się:
1. Ks. prof. dr hab. Henryka Skorowskiego
2. Ks. prof. UKSW dr hab. Józefa Wroceńskiego
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
						
					

ks. prof. Józef Wroceński
Dziekan Wydziału

8

doktoraty honoris causa

[6]

Uchwała Nr 5/2010
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa
Księdzu Biskupowi prof. UWM dr hab. Gen. Dyw. Tadeuszowi
Płoskiemu
Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn.zm.) oraz
§ 7 ust. 6 statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie – uchwala się, co następuje:
§1
Na podstawie wniosku Rady Wydziału Prawa Kanonicznego z dnia
15 grudnia 2009 r., po zapoznaniu się z recenzjami Senat pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla działalności Księdza Biskupa Profesora
i Generała Tadeusza Płoskiego, Biskupa Polowego Ordynariatu Wojska
Polskiego, który wniósł ogromny wkład w proces ugruntowania struktur wewnętrznych tegoż Ordynariatu oraz w rozwój nauki prawa kanonicznego i prawa. Ksiądz Biskup jako znawca prawa, zwłaszcza
prawa kościelnego podejmuje prace z zakresu duszpasterstwa wojskowego w Polsce i w świecie, problematyki prawnej wojny i pokoju,
aspektów prawno-filozoficznych bezpieczeństwa, kościelnego prawa
procesowego i małżeńskiego oraz z zakresu zagadnień etyczno-prawnych. W swojej bogatej działalności naukowej, duszpastersko-organizacyjnej i społecznej buduje mosty jedności i miłości między ludźmi.
Ksiądz Biskup Tadeusz Płoski to człowiek głębokiej wiedzy, szerokich kompetencji oraz wielkiej skromności i braterskości. W uznaniu
Jego zasług Senat postanawia nadać Księdzu Biskupowi Profesorowi
Tadeuszowi Płoskiemu tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
				
				

Ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek
Rektor UKSW

[7]
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SUMMIS AUSPICIIS REI PUBLICAE POLONORUM
ET
SANCTAE APOSTOLICAE SEDIS
NOS
HENRICUM SKOROWSKI
SCIENTIARUM HUMANARUM DOCTOR HABILITATUS,
IN FACULTATE SCIENTIARUM HISTORICARUM ET SOCIALIUM
PROFESSOR ORDINARIUS,
HOC TEMPORE RECTOR MAGNIFICUS
IOSEPH WROCEŃSKI
IURIS CANONICI DOCTOR HABILITATUS,
IN FACULTATE IURIS CANONICI PROFESSOR EXTRAORDINARIUS,
HOC TEMPORE DECANUS SPECTABILIS
IULIANUS KAŁOWSKI
IURIS CANONICI DOCTOR HABILITATUS
,IN FACULTATE IURIS CANONICI PROFESSOR ORDINARIUS,
PROMOTOR RITE CONSTITUTUS
SENATUS UNIVERSITATIS STUDIORUM
CARDINALIS STEPHANI WYSZYŃSKI
VARSOVIAE SITAE
AUCTORITATE DIE DUODETRICESIMA MENSIS IANUARII
A. D. MMX DECLARATA
IN EXCELLENTISSIMUM AC REVERENDISSIMUM
DOMINUM EPISCOPUM DUCEMQUE GENERALEM
DIVISIONI PRAEPOSITUM
THADDAEUM STEPHANUM PŁOSKI
SECUNDUM POST RENOVATIONEM ANNO DOMINI MCMXCI
ORDINARIATUS MILITARIS IN POLONIA EPISCOPUM
CASTRENSEM ☼ POST CALAMITOSAM MORTEM AD DIGNITATEM
DUCIS GENERALIS ARMIS OMNIBUS PRAEPOSITI ELEVATUM ☼
UNIVERSITATIS WARMIENSIS- MASURIENSIS ALLENSTENII SITAE
PROFESSOREM EXTRAORDINARIUM☼
MAGISTRUM IURIS CANONICI UNIVERSITATIS CATHOLICAE
LUBLINENSIS QUINQUE ANTE ANNOS NOMINI IOANNIS PAULI
II DICATAE ☼ ACADEMIAE THEOLOGIAE CATHOLICAE
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VARSOVIAE SITAE, QUAE UNIVERSITATI NOSTRAE ORIGINEM
DEDIT, EIUSDEM IURIS DOCTOREM ☼ DOCTOREM
SCIENTIARUM IURIDICARUM IN UNIVERSITATE NICOLAI
COPERNICI THORUNIAE SITA HABILITATUM ☼ PASTOREM
ANIMARUM, QUI OMNIA MEMBRA ORDINARIATUS MILITARIS
VALDE CONFIRMAVIT ☼ HOMINEM ERUDITISSIMUM,
QUI UTRIUSQUE IURIS STUDIA MAGNOPERE PROMOVIT☼
PERITISSIMUM IURIS, PRAECIPUE IURIS CANONICI, QUI IN
OPERIBUS SUIS DISSEREBAT DE CURA ANIMARUM MILITIBUS
IN POLONIA ET IN TOTO ORBE TERRARUM PRAESTANDA, DE
BELLI ET PACIS QUAESTIONIBUS ATQUE DE SECURITATIS
ASPECTIBUS IURIDICIS PHILOSOPHICISQUE ☼ VIRUM PONTES
UNITATIS ET CARITATIS INTER HOMINES PONENTEM☼
HOMINEM RELIGIOSISSIMUM ET SAPIENTISSIMUM, VALDE
MODESTUM ET ALIOS HOMINES UT FRATRES AMANTEM
DOCTORIS HONORIS CAUSA
SCIENTIARUM IURIDICARUM
NOMEN ET HONORES, IURA ET PRIVILEGIA CONTULIMUS IN
EIUSQUE REI FIDEM PERPETUAMQUE MEMORIAM HOC DIPLOMA
SIGILLO UNIVERSITATIS STUDIORUM CARDINALIS STEPHANI
WYSZYŃSKI VARSOVIAE SITAE SANCIENDUM CURAVIMUS.
ET POST EIUS NECOPINATAM MORTEM UNA CUM POLONIAE
PRAESIDE LECHO KACZYŃSKI ET MULTIS ALIIS CLARIS
HOMINIBUS, IN QUIBUS BEATAE MEMORIAE REV. RICHARDUS
RUMIANEK RECTOR MAGNIFICUS NOSTER, FUIT, IN SINISTRO
CASU AEROPLANI PROPE SMOLENSCUM DIE DECIMA MENSIS
APRILIS A.D. MMX
HOC DIPLOMA REGIMINI ORDINARIATUS MILITARIS
IN POLONIA TRANSMITTERE DECREVIMUS
H. T. DECANUS SPECTABILIS
		
REV. IOSEPH WROCEŃSKI

H.T.RECTOR MAGNIFICUS
REV. HENRICUS SKOROWSKI

PROMOTOR RITE CONSTITUTUS
REV. IULIANUS KAŁOWSKI
DATUM VARSOVIAE, DIE VICESIMA SEXTA MENSIS MAII A.D. MMX

W R Ę C Z E N I E K S I Ę G I PA M I Ą T K O W E J
Prawo Kanoniczne
53 (2010) nr 3-4

O. TOMASZ GAŁKOWSKI CP
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

LAUDACJA
NA CZEŚĆ KSIĘDZA PROFESORA
DOKTORA HABILITOWANEGO REMIGIUSZA
SOBAŃSKIEGO
Z OKAZJI WRĘCZENIA KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ
Eminencjo, Księże Kardynale Prymasie,
Czcigodny Księże Jubilacie,
Magnificencjo, Księże Rektorze, Szanowna Pani Prorektor,
Dostojni Profesorowie,
Drodzy Państwo,
Podczas naszego dzisiejszego spotkania-sympozjum w tej uniwersyteckiej auli pragniemy wyrazić naszą wdzięczność Księdzu
Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu za ogrom jego wysiłków
i zaangażowania włożonych w rozwój i promocję naszej uczelni oraz
istniejącego na niej Wydziału Prawa Kanonicznego. Nasz szacunek
i uznanie dla wspaniałego człowieka, znakomitego naukowca, ale
i wymagającego wykładowcy i nauczyciela pokoleń młodzieży, chcemy
wyrazić poprzez wręczenie Księdzu Profesorowi Księgi Pamiątkowej.
Zawarte w niej myśli są wyrazem przede wszystkim wdzięczności
tych, którzy mieli okazję poznać Księdza Profesora, słuchać jego wykładów, dyskutować z nim, współpracować czy może nawet i czasami
drżeć przed egzaminem.
Nie jest to pierwsza taka uroczystość, która jest organizowana
w dowód wdzięczności za zasługi Jubilata dla Kościoła, Polski oraz
ośrodków naukowych, gdzie podejmował on działalność naukowo-dydaktyczną. Doliczyłem się, o ile czegoś nie opuściłem, czterech po-
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zycji, które mają w tytule sformułowanie: Księga pamiątkowa czy jej
równoważne1. Także Wydział Prawa Kanonicznego UKSW uhonorował Księdza Profesora pamiątkowym numerem wydziałowego kwartalnika «Prawo Kanoniczne» z okazji 70 urodzin oraz 30-lecia pracy
na Wydziale dzisiejszego Jubilata.
Przypomina mi się tamta uroczystość oraz słowa wypowiedziane
przez Księdza Profesora w jego wystąpieniu pt. «Kanonista na trzech
wydziałach». Pozwólcie Państwo, że je przytoczę gdyż oddają one postać i pasję Księdza Profesora: „Znalazłem się w sytuacji trochę kłopotliwej. Bo to już trzecie spotkanie urządzone z okazji wręczenia mi
księgi z moim zdjęciem, a ponadto w tym domu urządzono już sympozjum pod pretekstem jakiegoś mojego –lecia. Zawsze jest przy tym
mowa o jubileuszach, tak że się w tym pogubiłem – chyba brak mi
predyspozycji psychicznych do roli jubilata. Lepiej czuję się w roli
profesora, który wykłada, z którym dyskutują, którego recenzują.
A tymczasem zamiast dyskutować, czy pisać recenzje lub polemiki
urządzają jubileusz, licząc na to, że tzw. jubilat dostosuje się do przyjętych zwyczajów, będzie najpierw siedział cicho, a potem dziękował.
Więc siedziałem, teraz dziękuję, a podziękowawszy proszę, by mi pozwolono być sobą – czyli powiedzieć wykład”2.
Tym razem role się odwróciły. Już na początku naszego sympozjum
Ksiądz Profesor wygłosił wykład. Teraz my dziękujemy mu za mądre
słowa, które padały podczas niezliczonej ilości wygłoszonych przezeń
wykładów.
Osoba Jubilata
Jubileusze mają to do siebie, że koncentrują się wokół osoby jubilata. Niech mi zatem będzie wolno przedstawić w kilku słowach jego
osobę i jego wielkie dzieło. Z konieczności muszę się ograniczać czasowo, a to może pociągnąć za sobą przeoczenia, niedomówienia, pew1
Valeat aequitas. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu profesorowi Remigiu
szowi Sobańskiemu, red. M. P a z d a n, Katowice 2000; Sędzia i Pasterz. Księga pamiątkowa w 50-lecie pracy ks. Remigiusza Sobańskiego w Sądzie Metropolitalnym
w Katowicach (1957-2007), red. s. M. H. T y p a ń s k a, Katowice 2007; Prawo
Kanoniczne 43(2000) nr 3-4; Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 34(2001).
Numer specjalny dedykowany Ks. Prof. Dr hab. Remigiuszowi Sobańskiemu.
2
R. S o b a ń s k i, Kanonista na trzech wydziałach, Prawo Kanoniczne 45(2002)
nr 1-2, s. 21.

[3]
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ne braki, za które już na początku pragnę prosić o wybaczenie, ale
i zrozumienie. Wyboru należy dokonać. Dla osób znających Księdza
Profesora Sobańskiego będzie to zrozumiałe, gdyż jego postać dla wielu zebranych tu gości jest bliska. Innych proszę o wybaczenie. Niech
niedomówienia będą jednocześnie zachętą do własnych poszukiwań,
gdyż dzieło umysłu i rąk Księdza Profesora jest nie tylko imponujące,
ale i powszechnie w publikacjach dostępne.
Ksiądz Remigiusz Sobański, jak pisał o nim współpracownik z Sądu
Metropolitalnego w Katowicach „jest mocno związany ze swoją Małą
Ojczyzną, ze Śląskiem. Urodził się (1.08.1930 - T.G.) i wychował
w typowo śląskiej, katolickiej rodzinie, gdzie przestrzegano zasad
zdrowej obyczajowości, gdzie ład i porządek etyczno-moralny były
stawiane na pierwszym miejscu, a uczciwa praca i sumienne wykonywanie obowiązków było czymś oczywistym. Od śląskiego mężczyzny
wymaga się racjonalnego podejścia do tych ważnych spraw życiowych.
Prawdziwy Ślązak, a w dodatku kapłan, winien się kierować rozumem,
być roztropnym i odpowiedzialnym za wypowiadane słowa i wykonywane obowiązki, zwłaszcza w pracy zawodowej. Ksiądz Oficjał (R.S.
podjął pracę w Sądzie w 1957 r., a od 1989 r. jest Oficjałem – T.G.)
odznacza się tymi właśnie cechami, zachowując przy tym typową dla
Ślązaków powściągliwość uczuciową. Potrafi niemal perfekcyjnie
ukrywać swoje uczucia i panować nad emocjami. Jako prawdziwy śląski kapłan ceni sobie osiągnięte tytuły naukowe, swój dorobek naukowy oraz piastowane urzędy kościelne lub uczelniane”.3
W świetle powyższych stwierdzeń przypomnijmy jedynie kilka faktów z życia naukowego Księdza Profesora, w którym „uczciwa praca
i sumienne wykonywanie obowiązków” były spiritus movens podejmowanych przez niego rozlicznych zadań czy to z polecenia przełożonych, czy na prośbę innych, czy też z własnej inicjatywy. Efektem
tej pracy są nie tylko jego twórcze dzieła, lecz także wielkie uznanie,
którym się cieszy, tak w polskiej jak i światowej nauce.
Dzisiejszy Jubilat, po zdaniu matury w 1949 r., wstąpił do Śląskiego
Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując tego samego 1954 roku, jeszcze przed święceniami kapłańskimi, tytuł magistra
teologii oraz, na podstawie rozprawy «Zmniejszenie i zwiększenie
3

P. B u c h t a, Wspomnienia, w: Sędzia i Pasterz, dz. cyt., s. 35.
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poczytalności w prawie karnym kanonicznym», tytuł doktora teologii. Nie dane mu jednak było spocząć na laurach. Przez następne dwa
lata pracował jako wikariusz parafialny w Katowicach-Szopienicach
i w Zebrzydowicach, podejmując jednocześnie pracę jako katecheta
w Technikum Górniczym w Chorzowie oraz jako notariusz, a następnie sędzia w Sądzie Biskupim swojej diecezji.
Po zatrudnieniu na ATK w 1970 r. uzyskał rok później na Wydziale
Prawa Kanonicznego tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk
prawnych w zakresie prawa kanonicznego na podstawie rozprawy
«Chrzest jako podstawa jedności Kościoła» oraz został mianowany
na stanowisko docenta jako kierownik Katedry Kościelnego Prawa
Publicznego i Międzynarodowego. Po reorganizacji wewnętrznej
struktury Wydziału w 1982 r. został mianowany kierownikiem Katedry
Teorii Prawa Kościelnego.
W 1974 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w
1982 r. tytuł naukowy profesora zwyczajnego i odpowiednie do nich
stanowiska na Wydziale Prawa Kanonicznego.
W 1991 r. podjął również zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego na stanowisku profesora zwyczajnego.
Działalność Księdza Profesora nie ograniczała się jedynie do sfery
badawczej i dydaktycznej. Jego wiedza i doświadczenie były wykorzystywane w pracach powołanej przez Episkopat Polski komisji do
rewizji prawa małżeńskiego i procesowego. W latach 1976-1982 był
konsultorem Kongregacji Duchowieństwa Kurii Rzymskiej, a jako
Rektor ATK (1981-87) był członkiem Rady Naukowej Konferencji
Episkopatu Polski, która obficie i szeroko korzystała z kompetencji
Księdza Profesora, czyniąc go następnie przez prawie dwadzieścia
lat (1989-2007) konsultorem swojej Rady Prawnej. W dowód uznania kompetencji Księdza Sobańskiego, Konferencja Episkopatu Polski
zaproponowała go na członka Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia
Narodowego oraz Komisji Nadzwyczajnej do ratyfikacji polskiego konkordatu. Od momentu ustanowienia Kościelnej Komisji Konkordatowej
Ks. Sobański jest jej aktywnym uczestnikiem, służąc swoją wiedzą
i kompetencjami w rozwiązywaniu problemów pojawiających się na
styku porządków prawnych: kościelnego i państwowego.
Połowę swojego dotychczasowego życia Ksiądz Remigiusz poświęcił pracy na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK i UKSW. Był
najpierw Dziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego (1975-78), a na-

[5]

WRĘCZENIE KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ

15

stępnie przez dwie kadencje Rektorem ATK (1981-87). Dzięki jego
zaangażowaniu, analizom i ekspertyzom zostały uchronione i zachowane w swojej autonomii trzy niezależne wydziały nauk kościelnych
(Teologii, Prawa Kanonicznego, Filozofii Chrześcijańskiej), które
w procesie przekształceń ATK w UKSW proponowano zredukować do
jednego Wydziału Teologicznego.
W tym jakże fragmentarycznym przedstawieniu kilku sfer działalności Księdza Profesora uwidacznia się to, co powyżej zacytowałem
w odniesieniu do osoby Jubilata: racjonalne podejście do ważnych
spraw życiowych, kierowanie się rozumem, roztropnością i odpowiedzialnością za wypowiadane słowa i wykonywane obowiązki, zwłaszcza w pracy zawodowej.
Działalność dydaktyczna
Zacięcie naukowe Księdza Profesora, o czym świadczy otrzymany
w młodym wieku tytuł doktora, przejawiało się już w czasach studenckich. W tym właśnie okresie jego kontakt z prawem kanonicznym, jak
sam stwierdził w jednym z wywiadów, był „badawczy”, a od 1958 r.
również dydaktyczny4, kiedy rozpoczął pracę jako wykładowca prawa kanonicznego w Śląskim Wyższym Seminarium Duchownym
w Krakowie, a od 1968 r., na Akademii Teologii Katolickiej, gdzie na
stałe został zatrudniony na stanowisku adiunkta w 1970 r.
Od samego początku działalności dydaktycznej Ksiądz Profesor,
czuły na trendy antyjurydyczne w Kościele, których echem było przeciwstawienie «Kościoła prawa» «Kościołowi miłości» dostrzegł, jak
pisał, że „nad wykład pozytywnego prawa kościelnego ważniejsze jest
pokazanie studentom «Kościoła w prawie kościelnym». Aby go pokazać, trzeba go znaleźć – i to nie Kościół wtłoczony w jakieś aprioryczne koncepcje (jak to bywa w zdaniach «Kościół jako …»), lecz po
prostu: Kościół, który taki jaki jest, jest tajemnicą naszej wiary”5.
Wykład prawa kanonicznego, zgodnie z soborowymi zaleceniami (OT, 16.4), miał się dokonywać mając przed oczyma tajemnicę
Kościoła, w którym prawo kanoniczne stanowi jeden z elementów jego
struktury i posiada swoje stałe miejsce w historii zbawienia. Dlatego
4
Mam do czynienia z człowiekiem. Wywiad przeprowadzony z ks. R. Sobańskim
przez ks. A. P a w l a s z c z y k a, w: Sędzia i Pasterz, dz. cyt., s. 29.
5
R. S o b a ń s k i, art. cyt., s. 23.
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też wykład prawa kanonicznego nie mógł się ograniczać jedynie do
wyjaśnienia obowiązujących norm prawnych, lecz przede wszystkim musiał dać podstawy zrozumienia tego, dlaczego (w znaczeniu
sprawczym i celowym) prawo jest w Kościele i czym jest samo prawo
Kościoła, zarówno z punktu widzenia teologicznego jak i prawnego.
Wykłady z prawa kościelnego w Seminarium Śląskim dla kandydatów
do kapłaństwa zmierzały zatem nie tylko do tego, by przyszli kapłani
to prawo znali, lecz przede wszystkim je rozumieli. Jeden z jego studentów wspomina: „Oprócz wiedzy, którą przekazywał, uczył przede
wszystkim prawidłowego myślenia prawno-kościelnego. Dlatego
często mówił nam, że dobry, znający prawo kanoniczne duszpasterz
nie musi pamiętać wszystkich norm Kodeksu Prawa Kanonicznego.
Powinien jednak odznaczać się umiejętnością należytej oceny zaistniałej sytuacji, rozpoznać problem i wiedzieć, gdzie szukać właściwego
rozwiązania tegoż zagadnienia”6.
Ks. Sobański rozpoczął pracę na Wydziale Prawa Kanonicznego
ATK od wykładów z teologii prawa kościelnego, lecz, w porównaniu do wykładów dla przyszłych kapłanów, perspektywa musiała się
poszerzyć. Słuchaczami były także osoby świeckie. Zatem „pytanie
o Kościół w prawie kościelnym prowadziło nieuchronnie do drugiego pytania, mianowicie do pytania o prawo w prawie kościelnym”7.
Wykłady Księdza Profesora były skoncentrowane na ukazaniu kreatywnej, nie zaś recepcyjnej (biernej), obecności prawa Kościoła
w kulturze prawnej, z którą Kościół współistniał.
Trzeci wydział, na którym Nasz Jubilat podjął zajęcia dydaktyczne
w 1991 r. to Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
Mówiąc o prawie kościelnym, zwracał się do studentów, którym
trudno, ze względu na specyfikę studiów, dostrzec prawo kościelne
w perspektywie misji Kościoła. Podejmując zajęcia na wydziale prawa
Księdzu Profesorowi „chodziło teraz o miejsce i sens prawa kanonicznego w studiach prawniczych: co może wnieść ten przedmiot w formację prawników”8.
Świeckim studentom zarówno Wydziału Prawa Kanonicznego jak
i Prawa i Administracji Ks. Profesor ukazywał obecność i wartość pra6
7
8

P. B u c h t a, dz. cyt., s. 34.
R. S o b a ń s k i, art. cyt., s. 24.
Tamże.
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wa kanonicznego w „warstwie ideowej, gdy przyszły prawnik docieka
quid ius, poznaje wyznaczniki prawa i jego podstawowe zasady, uczy
się terminów poznawanych w prawie. Chodzi […] o podpatrzenie kościelnej realizacji «prawa w prawie», ważnej poznawczo dlatego, że
w Europie jedna i druga – świecka i kościelna – realizacja prawa
w prawie składa się na jedną kulturę prawną”9.
Zainteresowania badawcze księdza profesora przekładały się zatem na prowadzone przez niego zajęcia dydaktyczne, w których teoria i teologia prawa, także filozofia prawa, zajmują pierwsze miejsce.
Prowadził również wykłady z zakresu norm kodeksowych oraz od kilku lat wygłaszał, zawsze w ukazanym powyżej świetle, ubogacające
wiedzę studentów wykłady monograficzne, które doczekały się publikacji w formie książkowej (Europa obojga praw, Katowice 2006;
Szkoły kanonistyczne, Warszawa 2009; Metodologia prawa kanonicznego, Warszawa 2009).
Wielkim uznaniem cieszył się Ksiądz Profesor również poza granicami naszego państwa. W semestrze letnim w 1985 roku wykładał
w charakterze profesora zaproszonego (Gastprofessor) na Uniwersy
tecie w Moguncji. Ponadto gościnnie wygłaszał wykłady i referaty na Uniwersytetach w Bari, Berlinie, Bilbao, Bonn, Budapeszcie,
Bukareszcie, Fraiburgu, Fryburgu, Grazu, Heidelbergu, Leuven,
Madrycie, Mediolanie, Monachium, Münster, Ottawie, Pampelunie,
Paryżu, Regensburgu, Rieti, Rzymie, Salamance, Salzburgu, Stutt
garcie, Turynie, Tybindze, Utrechcie, Wiedniu.
Ksiądz Profesor wykształcił wielu kanonistów, spośród których - zarówno duchownych jak i świeckich -, kilku posiada tytuł naukowy.
Wypromował wielu magistrów i doktorów. Wielokrotnie uczestniczył w charakterze recenzenta w przewodach habilitacyjnych, w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego, a także w postępowaniach
o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego.
A jakim był wykładowcą? „Ksiądz Profesor Remigiusz Sobański
cieszył się wśród studentów opinią rzetelnego i wymagającego wykładowcy. Na wykłady przychodził punktualnie i zawsze był należycie
przygotowany. Szanował studentów i wymagał szacunku dla przekazywanej wiedzy. Wykłady prowadził w sposób żywy i interesujący”10.
9
10

Tamże, s. 30.
P. B u c h t a, dz. cyt., s. 34.
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Działalność naukowa
Znamienny wpływ na zainteresowania naukowe Księdza Profesora
miało wiele czynników: podjęcie zajęć z prawa kanonicznego w seminarium oraz coraz większa niechęć w stosunku do prawa kanonicznego, które jawiło się jako zbytnio sformalizowane; zapowiedź rewizji
KPK z 1917 r; silne trendy antyjurydyczne w Kościele. Wydaje się
jednak, że największą rolę odgrywała sama wrażliwość Jubilata na
Kościół jako tajemnicę i wspólnotę wiernych. Punkt wyjścia stanowiła
zatem eklezjologia, poznanie Kościoła a dopiero przez niego, prawa
w nim istniejącego. Inna droga nie była prawomocna i metodologicznie poprawna. Poznając Kościół można poznać prawo w nim istniejące, i to nie jakieś prawo, ale jego prawo. Ten punkt wyjścia dotyczył
nie tylko umiejscowienia prawa w naturze Kościoła, ale również poszczególnych jego rozwiązań normatywnych, które w oderwaniu
od natury i misji Kościoła tracą swoje znaczenie i sens. Dlatego też
w swoich badaniach Ksiądz Profesor koncentruje się wokół eklezjalnej
i prawnej jakości prawa kościelnego.
Zainteresowania Ks. Profesora skupiają się wokół problematyki ontologicznej, epistemologicznej i metodologicznej prawa kanonicznego, które uczynił przedmiotem swoich naukowych dociekań.
Poszukiwanie, uzasadnianie, przedstawianie ścisłej łączności porządku sakramentalnego i prawa kościelnego z istotą Kościoła, czyli prawnego wymiaru porządku zbawienia stanie się dla Księdza Profesora
myślą przewodnią jego kanonistyki.
Ks. Sobański w swoich rozważaniach wskazał na prawo kościelne
jako na jeden z wymiarów istnienia Kościoła, jemu właściwych i utorował drogę, którą należy kroczyć w celu jego poznania i zrozumienia.
Może to się dokonać poznając i rozważając tajemnicę Kościoła, w której prawo, obok innych elementów, pełni rolę zbawczą, umożliwiającą
spotkanie wiernego z Chrystusem. Dlatego też prawo kanoniczne, we
wszystkich jego elementach badawczych począwszy od jego miejsca
w tajemnicy Kościoła aż do dyscyplinarnych postanowień, powinno
być poznawane w perspektywie wiary.
Tematyka badań skoncentrowana jest wokół następujących zagadnień: pojęcie prawa, jego fundament i cel; podmiot prawa kościelnego; sprawiedliwość i miłość w Kościele, prawo Boże – prawo ludzkie,
moc wiążąca prawa kościelnego, ustawa kościelna, prawo zwycza-
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jowe, norma kanoniczna. Owocem tych poszukiwań są opracowania
książkowe: Zarys teologii prawa kościelnego, 1973; Kościół – prawo
– zbawienie, 1979; Kościół jako podmiot prawa. Elementy eklezjologii
prawnej, 1982; Teoria prawa kościelnego, 1992; Nauki podstawowe
prawa kanonicznego, t. 1: Teoria prawa kanonicznego, t. 2: Teologia
prawa kanonicznego, 2001; Metodologia prawa kanonicznego, 2004.
Dorobek naukowy Księdza Profesora, przekraczający ponad 600
pozycji, znany jest nie tylko w Polsce. Do publikacji w języku niemieckim, włoskim czy francuskim odwołują się kanoniści na całym
świecie. Z pierwszymi omówieniami jego prac spotykamy się już
w latach 70-tych ubiegłego stulecia (F. Coccopalmerio, P. Krämer,
A.M. Rouco-Varela, A. Cattaneo) oraz coraz szerzej w kolejnych latach wraz ze wzrostem aktywności pisarskiej Jubilata (E. Molano,
D. Composta, P.A. D’Avack, C.M.R. Redaelli).
Wyrazem uznania dla osiągnięć naukowych Księdza Sobańskiego
było przyznanie mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu
w Bonn w 1992 r.
Formą uznania dla trudu włożonego w poznawanie prawa kościelnego i rozwój kanonistyki jest przynależność Księdza Profesora do
kilku krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych takich jak:
Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici promovendo z siedzibą w Rzymie. W tym międzynarodowym stowarzyszeniu kanonistów
w latach 1980-1990 oraz 2001-2004 był członkiem zarządu (Consiglio
Direttivo). Ponadto przynależy do Associazione Canonistica z siedzibą w Rzymie, Societé de Droit des églises Orientales z siedzibą
w Wiedniu, do Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego oraz do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich z siedzibą w Lublinie jako członek – założyciel, a także do Societas Scientiis
Favendis Silesiae Superioris z siedzibą w Katowicach również jako
członek – założyciel.
Ks. Prof. R. Sobański pełnił też, wielorakie funkcje w zespołach redakcyjnych znanych polskich i zagranicznych czasopism naukowych.
Przez wiele lat (1968–1976) był redaktorem naczelnym „Śląskich
Studiów Historyczno-Teologicznych” w Katowicach, a w latach
1973-1977 zastępcą redaktora naczelnego „Prawa Kanonicznego”
w Warszawie i nadal przynależy do Rady Naukowej tegoż czasopisma.
W latach 1976-1989 był członkiem zespołu redakcyjnego „Monitor
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Ecclesiasticus” w Rzymie oraz w latach 1983-1990 członkiem zespołu
redakcyjnego „Concilium” w Nijmegen.
W dowód uznania dla zaangażowania naukowego Księdza Profesora
oraz jego niewspółmiernych zasług na polu działalności państwowokościelnej został on odznaczony polskimi i zagranicznymi orderami
i odznaczeniami: Dostojny Jubilat jest kawalerem Krzyża Oficerskiego,
a następnie Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski. Dużo wcześniej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Otrzymał też odznaczenia zagraniczne w postaci Ehrenkreuz für Wissenschaft und
Kunst I Klasse i Goldenes Ehrenzeichen der Steiermark. Ponadto jest
kawalerem Bizantyńskiego Zakonu Grobu Świętego oraz honorowym
obywatelem Miasteczka Śląskiego i Tarnowskich Gór.
Czcigodny Księże Profesorze i Jubilacie, jesteś człowiekiem o międzynarodowym autorytecie. Twoja działalność dydaktyczna, naukowa
i organizacyjna stawia cię pośród tych, którzy w sposób dojrzały, odpowiedzialny a jednocześnie pociągający wskazują miejsce i rolę prawa kanonicznego w strukturze Kościoła, potrafią nim zainteresować
i tym samym pobudzać do zgłębiania tajemnic Kościoła i jego prawa.
Ksiądz Profesor Remigiusz Sobański, wielokrotnie podkreślał, że
jest kanonistą w pełnym tego słowa znaczeniu, nie prawnikiem lecz
właśnie kanonistą. Słowa te wyrażają troskę o prawidłowe, zakorzenione w tajemnicy Kościoła, wykształcenie kanonistyczne oraz uwrażliwiają tych, którzy zajmują się prawem, nie tylko na europejską, ale
przede wszystkim na osobistą, kulturę prawną, która została ukształtowana przez utrumque ius, prawo kanoniczne i świeckie11.
Prosimy zatem Dostojnego Jubilata o przyjęcie tej Księgi Pa
miątkowej, która jest wyrazem naszej wdzięczności za formację kanonistyczną oraz Twoje, Księże Profesorze, świadectwo naukowej
wierności, rzetelności i sumienności, które nam przekazałeś. Do
wdzięczności dołączamy nasze najlepsze i najszczersze życzenia ad
multos annos.

11
Por. np. Uwagi o miejscu prawa kanonicznego w kulturze prawnej, 1983;
Kulturowe uwarunkowania prawa, 2000; Dziś i jutro kanonistyki polskiej, 2004.
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KS. JÓZEF WROCEŃSKI SCJ
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

PREZENTACJA KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ
DEDYKOWANEJ
KS. PROF. DR HAB. REMIGIUSZOWI SOBAŃSKIEMU
Z OKAZJI OSIEMDZIESIĄTEJ ROCZNICY URODZIN
Wielce Czcigodny Jubilacie,
Eminencjo, Księże Prymasie Seniorze,
Magnificencje,
Szanowni Państwo,
Przypadł mi w udziale wielki zaszczyt, a zarazem jest to dla mnie
miły obowiązek, przedstawić Państwu, w imieniu zespołu redakcyjnego, Księgę Pamiątkową dedykowaną byłemu Prorektorowi, a następnie
Rektorowi Akademii Teologii Katolickiej, poprzedniczki Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prodziekanowi i Dziekanowi
oraz wieloletniemu Profesorowi zwyczajnemu Wydziału Prawa
Kanonicznego tejże Uczelni, Ks. Protonotariuszowi Apostolskiemu
Remigiuszowi Sobańskiemu.
Szanowni Państwo,
Środowiska naukowe honorują zasłużonych profesorów oraz wyrażają wysokie uznanie dla ich osiągnięć poprzez publikacje poświęconych im Ksiąg Pamiątkowych. Praca zbiorowa Ars boni et aequi
została dedykowana Księdzu Profesorowi, jako dowód wdzięczności dla Jego osiągnięć intelektualnych, a także dla Jego cnót moralnych i obywatelskich. Chcemy pamiętać o wszechstronnym oddaniu
Księdza Profesora dla naszej wspólnej Alma Mater, o bezkompromisowym dążeniu do odkrywania prawdy, o heroicznej pracy zmierzającej do wdrażania zasad prawa – dobra i słuszności – w społeczności
Kościoła i państwa polskiego. Księga ta jest dziełem współpracy wielu
Autorów: Profesorów, Przyjaciół i Wychowanków Księdza Profesora
z różnych ośrodków naukowych z kraju i zagranicy, którzy bardzo
chętnie przyjęli zaproszenie do współpracy i nadesłali swoje teksty. W gronie Autorów Księgi 15 posiada tytuł naukowy profesora,
a 16 stopień naukowy doktora habilitowanego, co pozwala zauważyć,
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że aż 31 Autorów to pracownicy samodzielni. Pozostałych 10 posiada
stopień doktora. 26 Autorów to pracownicy Uniwersytetu Kardynała
Wyszyńskiego w tym 23 Wydziału Prawa Kanonicznego. Pozostali są
pracownikami innych ośrodków naukowych. Większość Autorów, bo
aż 32, to kanoniści, inni są prawnikami i teologami.
Nie ma potrzeby opisywania szaty zewnętrznej, bowiem jest ona
widoczna i wydaje się, że prezentuje się dobrze, tak pod względem kolorystyki jak i objętościowym. Wydaje się też, że zasługuje na miano
Księgi, bowiem liczy 896 stron i składa się z sześciu części, poprzedzonych zamieszczonym na s. 5 zdjęciem Księdza Jubilata w pozie
jakże charakterystycznej dla Jego Osoby oraz Słowem od Redakcji,
które ujawnia motywy wydania Księgi, wyjaśnia jej tytuł i wskazuje
na zasługi Jubilata dla kanonistyki.
Księgę rozpoczynają listy gratulacyjne najwyższych hierarchów
Kościoła katolickiego w Polsce: Prymasa Polski Seniora – ks. kardynała Józefa Glempa, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce i aktualnego
Prymasa Polski – ks. abpa Józefa Kowalczyka, Przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski – ks. abpa Józefa Michalika, Wielkiego
Kanclerza Wydziałów Kościelnych UKSW, Metropolity Warszawskiego
– ks. abpa Kazimierza Nycza i Metropolity Katowickiego – ks. abpa
Damiana Zimonia.
Następna część, zatytułowana Wokół osoby Jubilata, zawiera sylwetkę naukową Księdza Profesora Remigiusza Sobańskiego; wykaz
Jego publikacji oraz charakterystykę dotychczasowej działalności naukowej z wyszczególnieniem linii przewodnich kanonistyki w ujęciu
Księdza Profesora.
W trzeciej części zatytułowanej Prawo kanoniczne znalazły się artykuły z zakresu kanonistyki. Jest to najbardziej obszerna część zawiera,
bowiem teksty 31 Autorów, poczynając od artykułu kard. Petera Erdö.
Tematyka opracowań jest różnorodna i dotyczy całego spektrum zagadnień kanonistycznych.
Kolejne części Księgi to artykuły z teologii i filozofii prawa.
Odrębną część stanowią publikacje z zakresu prawa, których jest
osiem. Ich autorami są Koledzy z naszego Wydziału i Wydziału Prawa
i Administracji UKSW oraz z innych ośrodków naukowych, specjaliści
z różnych dziedzin prawa oraz kanoniści specjalizujący się w prawie.
Wyrażamy przekonanie, że prezentowana Księga Pamiątkowa sprawi Czcigodnemu Jubilatowi radość i będzie przez Niego przyjęta jako
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świadectwo przyjaźni i szacunku okazanego w ten właśnie sposób
przez grono przyjaciół, kolegów i uczniów. Będzie też hołdem należnym Wspaniałemu Człowiekowi i Wybitnemu Uczonemu o niekwestionowanej renomie, który stworzył „polską szkołę” w teorii prawa
kanonicznego.

Nakładem
Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ukazała się książka

Remigiusz Sobański
Metodologia prawa kanonicznego

Publikacja lokuje się na styku teorii i praktyki prawa kościelnego.
Stara się odpowiedzieć na pytanie jak obchodzić się z prawem kanonicznym
zgodnie z jego sensem.

Dystrybucję prowadzi:

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa, ul. Dewajtis 5, tel. (22) 561-89-23; fax (22) 561-89-11
oraz Księgarnia dwójka
Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, p. 015, tel. (22) 569-68-68
e.mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
www.wydawnictwo.uksw.edu.pl
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KS. MAREK STOKŁOSA SCJ
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

WRĘCZENIE KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ
KSIĘDZU PROFESOROWI
REMIGIUSZOWI SOBAŃSKIEGO
W dniu 19 maja 2010 roku, po zakończeniu przedpołudniowej sesji
konferencji naukowej na temat: Problemy proceduralne w kanonicznym
procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, odbyła się uroczystość
wręczenia Księgi Pamiątkowej1 Księdzu Profesorowi Remigiuszowi
Sobańskiemu. Rozpoczynając spotkanie Dziekan Wydziału Prawa
Kanonicznego UKSW ks. prof. dr hab. Józef Wroceński serdecznie
powitał Księdza Profesora Jubilata oraz wszystkich gości przybyłych na uroczystość wręczenia Księgi Pamiątkowej. Szczególne słowa powitania skierował do: Jego Eminencji Ks. kard. Józefa Glempa,
Prymasa-Seniora Polski; Jego Magnificencji ks. prof. dr hab. Henryka
Skorowskiego, Rektora UKSW; ks. prof. dr hab. Romana Bartnickiego,
byłego Rektora UKSW; Pani prof. dr hab. Doroty Kielak, Prorektora
UKSW i Pana prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego byłego
Prorektora UKSW.
Po wypowiedzeniu serdecznych słów powitania przez Księdza
Dziekana, laudację na cześć Księdza Profesora Remigiusza Sobańskiego
wygłosił ks. prof. dr hab. Tomasz Gałkowski. Na wstępie zaznaczył,
że przez organizację konferencji naukowej, połączonej z uroczystością
wręczenia Księgi Pamiątkowej, społeczność uniwersytecka UKSW
pragnęła wyrazić „szacunek i uznanie dla wspaniałego człowieka, znakomitego naukowca, ale i wymagającego wykładowcy i nauczyciela
pokoleń młodzieży”, a także wdzięczność „za ogrom jego wysiłków
i zaangażowania w rozwój i promocję naszej uczelni oraz istniejącego
na niej Wydziału Prawa Kanonicznego”. W zasadniczej części laudacji przypomniał ważniejsze fakty z biografii Dostojnego Jubilata oraz
omówił Jego działalność dydaktyczną i naukową. Zwrócił uwagę, że
1
Ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, (red.) J. W r o c e ń 
s k i, H. P i e t r z a k, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, ss. 896.
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aktywność ks. prof. dr hab. Remigiusza Sobańskiego nie ograniczała się
wyłącznie do sfery dydaktycznej i naukowej prowadzonej w Wyższym
Seminarium Śląskim, na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK (później
UKSW) i na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
Wielkim uznaniem cieszyła się także Jego działalność organizacyjna
z racji pełnienia przez Jubilata najpierw urzędu Dziekana Wydziału
Prawa Kanonicznego ATK, a później, przez dwie kadencje, Rektora
tejże uczelni. Mówca przypomniał także wielkie zaangażowanie
Czcigodnego Profesora w prace na rzecz zachowania autonomii trzech
wydziałów kościelnych (Teologii, Prawa Kanonicznego, Filozofii
Chrześcijańskiej), które w procesie przekształceń ATK w UKSW
proponowano połączyć w jeden Wydział Teologiczny. Podkreślił, że
wiedza i doświadczenie Dostojnego Jubilata były wykorzystywane
w różnych strukturach Konferencji Episkopatu Polski, w których pracach aktywnie uczestniczył jako członek bądź konsulator; był ponadto
konsulatorem watykańskiej Kongregacji ds. duchowieństwa.
Ks. prof. dr hab. Tomasz Gałkowski wspomniał także o bogatym
dorobku naukowym ks. prof. Sobańskiego, liczącym ponad 600 publikacji, tak krajowych jak zagranicznych, do których odwołują się kanoniści na całym świecie. Dostojny Jubilat dał się poznać jako naukowiec
i dydaktyk nie tylko w Polsce, ale również na gruncie międzynarodowym, głównie w obszarze języka niemieckiego. Ze swoimi wykładami gościł na wielu europejskich uniwersytetach, a referaty wygłaszał
także na licznych międzynarodowych konferencjach naukowych.
W dowód uznania za wybitne osiągnięcia naukowe Uniwersytet
w Bonn przyznał Jubilatowi w 1992 roku tytuł doktora honoris causa.
Podsumowując laudację ks. prof. dr hab. Tomasz Gałkowski podkreślił, że dzięki uczciwej i sumiennej pracy ks. prof. Sobański zdobył
wielkie uznanie nie tylko w polskiej, ale i w światowej kanonistyce.
W imieniu własnym i zebranych gości zwrócił się do Jubilata o przyjęcie Księgi Pamiątkowej, która jest wyrazem wdzięczności za rzetelną
formację kanonistyczną wielu pokoleń studentów oraz za wszelki wysiłek włożony w rozwój i promocję Wydziału Prawa Kanonicznego,
Akademii Teologii Katolickiej a później Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego.
Następnie ks. prof. dr hab. Józef Wroceński, w imieniu zespołu redakcyjnego, dokonał prezentacji Księgi Pamiątkowej zatytułowanej
Ars boni et aequi. Poprzez jej wydanie Wydział Prawa Kanonicznego
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pragnął wyrazić wdzięczność swemu Rektorowi, Dziekanowi i Profe
sorowi za wszelki trud włożony przez Niego w działalność naukową
i dydaktyczną. Księga, jak zaznaczył Ksiądz Dziekan, jest dowodem
uznania za bezkompromisowe dążenie Jubilata do odkrywania prawdy i wdrożenia zasad prawa – dobra i słuszności – w społeczności
Kościoła i państwa polskiego. Jest ona owocem współpracy kolegów
profesorów, przyjaciół i wychowanków Jubilata z różnych ośrodków
naukowych z kraju i zagranicy.
Całość Księgi licząca 896 stron została podzielona na sześć części.
Pierwsza zawiera nadesłane listy gratulacyjne. Druga część przedstawia sylwetkę naukową Jubilata. Natomiast w pozostałych zostały opublikowane nadesłane artykuły z zakresu kanonistyki, teologii, filozofii
prawa oraz prawa cywilnego.
Ksiądz Dziekan kończąc prezentację Księgi, wyraził nadzieję, że
sprawi ona Jubilatowi radość i zostanie przez Niego przyjęta jako gest
przyjaźni i wdzięczności grona Jego przyjaciół, kolegów i uczniów.
W przemówieniu poprzedzającym wręczenie Księgi Pamiątkowej
Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski podkreślił, że
życie człowieka nie jest przemijaniem, ale tworzeniem kultury, dzięki
której człowiek z zamysłu Boga ma przemieniać świat. Ks. prof. dr hab.
Remigiusz Sabański – jak zauważył Ksiądz Rektor – stworzył wielki
świat kultury naukowej, która jest wielką cząstką kultury naukowej
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jednak nauka, która
była wielką pasją Jego życia nigdy nie przysłoniła szacunku do drugiego człowieka, mimo że Jubilat był i jest – wymagającym Profesorem.
Ksiądz Rektor kończąc swe wystąpienie podziękował ks. prof. dr hab.
Remigiuszowi Sobańskiemu za wprowadzenie tak pojętej kultury
w mury tej Uczelni, której był i jest profesorem, a w przeszłości był
także prodziekanem, dziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego,
a także prorektorem i rektorem ATK.
Ksiądz Rektor życząc wiele lat życia, dobrego zdrowia i dalszej
owocnej pracy na rzecz nauki wręczył Dostojnemu Jubilatowi Księgę
Pamiątkową w asyście Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego,
Dyrektora Wydawnictwa UKSW oraz przedstawicieli studentów.
Po uroczystym wręczeniu Księgi, głos zabrał ks. kard. Józef Glemp,
Prymas-Senior Polski, który złożył gratulacje Jubilatowi. Jednocześnie
podziękował ks. prof. dr hab. Sobańskiemu za lata przyjaźni oraz
współpracy w okresie pełnienia przez Jubilata funkcji Rektora ATK.
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Jak wspominał, lata osiemdziesiąte XX wieku to trudne czasy w dziejach historii Polski, które wymagały szczególnej roztropności w podejmowaniu decyzji dla dobra uczelni.
Na zakończenie uroczystości Dostojny Jubilat podziękował
wszystkim zebranym za wszelkie przejawy życzliwości. Szczególne
wyrazy wdzięczności skierował do ks. kard. Józefa Glempa, PrymasaSeniora, dziękując mu za przybycie na uroczystość wręczenia Księgi
Pamiątkowej oraz za podzielenie się osobistymi wspomnieniami tak
z lat uprawienia przez nich kanonistyki jak i z okresu ich współpracy
dla dobra Akademii Teologii Katolickiej. Po złożeniu indywidualnych
gratulacji i życzeń wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni
na uroczysty obiad.

R ozpraw y

i

A rt y kuł y
Prawo Kanoniczne
53 (2010) nr 3-4

O. MAREK SAJ CSsR
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

PRAWNA STRONA ŚLUBU POSŁUSZEŃSTWA
Treść: Wstęp. – 1. Istota ślubu posłuszeństwa. – 2. Podległość przełożonym.
– 3. Sposób sprawowania władzy. – 4. Skutki prawne niezachowania ślubu posłuszeństwa. – Zakończenie.

Wstęp
Trzecią – obok czystości i ubóstwa – z wymienianych w Kodeksie
Prawa Kanonicznego rad ewangelicznych jest posłuszeństwo. Chociaż
jest ono cechą charakterystyczną życia monastycznego i zakonnego1,
to jednak wykrystalizowało się najpóźniej z tych rad2. Prawodawca kościelny stanowi, iż „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”3. Zagadnienia związane z tą radą są wciąż
aktualne i dyskutowane, z jednej strony ze względu na jej specyfikę,
niejednokrotnie trudną do pojęcia dla postronnych osób, a z drugiej ze
1
Por. A.J. N o w a k, Osoba konsekrowana, t. II, Ślub posłuszeństwa, Lublin
1994, s. 125.
2
Por. R. F o r y c k i, Życie zakonne jako swoisty sposób realizacji życia chrześcijańskiego, w: Apostolskie posłannictwo zakonów, (red. A. Fabiś), Poznań 1987,
s. 184.
3
Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks
Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu,
Pallottinum 1984 (dalej: KPK), kan. 601; por. S o b ó r W a t y k a ń s k i II,
Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (dalej: LG), nr 42; S o b ó r
W a t y k a ń s k i II, Dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis (dalej: PC), nr 14; S o b ó r W a t y k a ń s k i II, Dekret
o posłudze i życiu prezbiterów Presbyterorum ordinis (dalej: PO), nr 15; P a w e ł VI,
Adhortacja apostolska Evangelica testificatio, Wskazania na temat odnowy życia zakonnego według nauki Soboru Watykańskiego II, 29 czerwca 1971 (dalej: ET), nr 23-28.
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względu na nowe dokumenty kościelne pojawiające się odnośnie do
tej materii.
W jednej ze swych środowych katechez papież Jan Paweł II powiedział, iż „podobnie jak ubóstwo i czystość, również posłuszeństwo
charakteryzowało spełnianą przez Jezusa misję, a wręcz było jej fundamentalną zasadą, o której mówił z głębokim zaangażowaniem”4.
I dalej: „Jezus jest wzorem tych, którzy są posłuszni ludzkiej władzy,
rozpoznając w niej znak woli Bożej. Ewangeliczna rada posłuszeństwa
każe zakonnikom słuchać przełożonych jak przedstawicieli Boga”5.
Ojciec święty Benedykt XVI w praktykowaniu rad ewangelicznych
widzi potrzebę dawania świadectwa, podkreśla, że osoby konsekrowane realizację samych siebie składają w ręce Boga6. „Słuchanie Boga
i bycie Mu posłusznym nie ma nic wspólnego z zewnętrznym przymusem i traceniem samego siebie. Jedynie pełniąc wolę Bożą, odkrywamy naszą prawdziwą tożsamość. Dawanie świadectwa o tym jest
dzisiaj potrzebne światu właśnie ze względu na jego pragnienie »samorealizacji« i »samostanowienia«”7.
W 2008 roku Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wydała instrukcję8 będącą jakby
kompendium na temat ewangelicznej rady posłuszeństwa. Zwraca się
w niej jednak uwagę przede wszystkim na stronę teologiczną tej rady,
bo taki był zamiar autorów dokumentu. Ślubowana czy też przyrzekana rada posłuszeństwa ma także aspekt czysto prawny unormowany
w Kodeksie Prawa Kanonicznego i w prawie własnym poszczególnych
instytutów życia konsekrowanego. Ten właśnie aspekt będzie zaakcentowany w niniejszym opracowaniu.
4
J a n P a w e ł II, Ewangeliczne posłuszeństwo w życiu konsekrowanego.
Katecheza z 7 grudnia 1994, L’Osservatore Romano 2(1995), s. 52.
5
Tamże, s. 53.
6
B e n e d y k t XVI, Kościół i świat potrzebują waszego świadectwa. Do osób
konsekrowanych diecezji rzymskiej, Rzym, 10 grudnia 2005, L’Osservatore Romano
3(2006), s. 36.
7
Tenże, Iść za Chrystusem znaczy przyswajać sobie Jego styl życia. Nieszpory
w sanktuarium dla duchowieństwa, zakonników i seminarzystów, Mariazell, 8 września 2007, L’Osservatore Romano 10-11(2007), s. 24.
8
Zob. K o n g r e g a c j a I n s t y t u t ó w Ż y c i a K o n s e k r o w a n e g o
i S t o w a r z y s z e ń Ż y c i a A p o s t o l s k i e g o, Instrukcja Posługa władzy i posłuszeństwo. Faciem tuam, Domine, requiram, 11 maja 2008. Wyd. polskie:
Wydawnictwo Alleluja, Kraków 2008.
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1. Istota ślubu posłuszeństwa
Termin „posłuszeństwo” właściwy jest rzeczywistości życia religijnego, kościelnego, choć powszechnie używany jest także w codziennych relacjach międzyludzkich. Zgodnie ze słownikiem teologicznym,
posłuszeństwo to uznanie prawowitego autorytetu, które musi wyrazić
się w sposobie myślenia i w postępowaniu9.
W dekrecie soborowym o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis czytamy: „Zakonnicy przez
ślub posłuszeństwa swą wolę całkowicie poświęcają Bogu, jakby
czyniąc Mu ofiarę z siebie samych, a przez to jednoczą się pewniej
i bezpieczniej ze zbawczą wolą Boga. Stąd też za przykładem Jezusa
Chrystusa, który przyszedł, aby wypełnić wolę Ojca (…), zakonnicy,
pobudzani przez Ducha Świętego, niech z wiarą okazują posłuszeństwo
przełożonym działającym w imieniu Boga i pod ich kierownictwem
oddają się posługiwaniu wszystkim braciom w Chrystusie, tak jak sam
Chrystus ze względu na posłuszeństwo Ojcu służył braciom i życie
swoje oddał jako okup za wielu”10. Dzięki tak pojętemu posłuszeństwu
osoby zakonne „łączą się (…) ściślej z posługą Kościoła i starają się
dojść do miary wielkości, według Pełni Chrystusa”11. Decydując się na
życie tym ślubem, człowiek oddaje swoją wolę do dyspozycji Boga,
wyrażając w ten sposób pragnienie samego Boga i Jego miłości12.
Jak widać, źródłem ewangelicznej rady posłuszeństwa jest Jezus
Chrystus. Tylko dzięki wierze w Niego można się na taki ślub zdecydować i zrozumieć go. Przedmiotem zaś tego ślubu jest wola człowieka, który będąc wolnym stworzeniem, pragnie swoją wolę całkowicie
poświęcić Bogu, w sposób pełny i bezwarunkowy oddać się do Jego
dyspozycji13. Posłuszeństwo więc polega na zgodności i zjednoczeniu z wolą Bożą bez względu na to, w jakiej postaci się ona objawi,
w szczególności zaś jest przyjęciem i wypełnieniem Jego woli zwłaszcza wtedy, gdy zostanie ona przekazana za pośrednictwem tego, kto
9
Por. Posłuszeństwo, w: K. Rahner, M. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny,
(tłum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek), Warszawa 1987, kol. 344.
10
PC, nr 14.
11
Tamże.
12
Por. J. A u g u s t y n, Posłuszeństwo ewangeliczne, Kraków 1992, s. 26.
13
Por. LG, nr 42; E. G a m b a r i, Życie zakonne po Soborze Watykańskim II,
Kraków 1998, s. 378.
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posiada misję przekazywania woli Bożej14. Posłuszeństwo jest więc
aktem wiary w rzeczywistą obecność Boga w życiu, wyrażaną poprzez
przełożonych. Autorytet przełożonego jest w tym przypadku oparty na
wierze oraz na miłości do Kościoła15.
2. Podległość przełożonym
Zgodnie z cytowaną już normą kodeksową, „ewangeliczna rada
posłuszeństwa (…) zobowiązuje do podporządkowania własnej woli
prawowitym przełożonym, zastępującym Boga, gdy wydają polecenia
zgodnie z własnymi konstytucjami”16. Oprócz argumentu czysto religijnego, polegającego na posłuszeństwie Bogu i wypełnianiu Jego
woli, ślub posłuszeństwa ma swoje prawne, zewnętrzne konsekwencje. Zobowiązuje on do podporządkowania się prawowitym przełożonym. Każdy więc członek instytutu zakonnego podlega prawnie
ustanowionemu przełożonemu. Jest on tym, który kieruje wspólnotą,
stoi na straży wierności charyzmatowi i misji instytutu17. Chodzi tutaj
o przełożonego domu zakonnego, do którego należy dana osoba zakonna, przełożonych części i całości instytutu18, a także o przełożonych
w szerszym zakresie, kolegialnym, w postaci każdego rodzaju kapituł,
które także zobowiązują do posłuszeństwa, czyli przestrzegania praw
i dyrektyw przez nie wydawanych19.
14
Por. PC, nr 14; J a n P a w e ł II, Adhortacja apostolska Redemptionis donum, O konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy odkupienia, 25 marca 1984, nr 13;
E. G a m b a r i, Życie zakonne po Soborze…, dz. cyt., s. 379-380; J. A u g u s t y n,
Posłuszeństwo ewangeliczne…, dz. cyt., s. 5-8.
15
Por. A.J. N o w a k, Osoba konsekrowana…, dz. cyt., s. 152.
16
KPK, kan. 601.
17
Por. K o n g r e g a c j a I n s t y t u t ó w Ż y c i a K o n s e k r o w a n e g o
i S t o w a r z y s z e ń Ż y c i a A p o s t o l s k i e g o, Instrukcja Posługa władzy…, dz. cyt., nr 25.
18
KPK, kan. 622: „Najwyższy przełożony otrzymuje władzę nad wszystkimi prowincjami instytutu, domami i członkami, a powinien ją wykonywać zgodnie z przepisami własnego prawa. Pozostali przełożeni posiadają władzę w ramach swojego
zadania”.
19
KPK, kan. 631 § 1: „Kapituła generalna, która zgodnie z konstytucjami otrzymuje najwyższą władzę w instytucie, powinna być w ten sposób powołana, ażeby reprezentując cały instytut, stała się prawdziwym znakiem jego jedności w miłości. Do
niej głównie należy strzec dziedzictwa instytutu, o którym w kan. 578, popierać zgodną z nim przystosowaną odnowę, dokonywać wyboru najwyższego przełożonego, załatwiać ważniejsze sprawy oraz wydawać normy, które winni wszyscy zachowywać”;
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Podstawowy dla zagadnienia posłuszeństwa kanon 601 podaje dodatkowe uzasadnienie podporządkowania się przełożonym. Przełożeni
zastępują Boga, z tego właśnie powodu inni – im podlegli, nazywani
często podwładnymi – mają być im posłuszni. Sformułowanie „ulegają
z wiarą przełożonym, zastępującym Boga”, wzięte jest z soborowego dekretu o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis, jednak z jego pierwszego tłumaczenia20.
Współczesne polskie tłumaczenie dokumentów soborowych używa
innego wyrażenia, które wydaje się w brzmieniu bardziej stonowane: „niech z wiarą okazują posłuszeństwo przełożonym działającym
w imieniu Boga”21. Ten przekład z pewnością bardziej odpowiada dzisiejszej mentalności, choć od strony językowej obie wersje wydają się
poprawne22. Ważne tutaj jest samo rozumienie użytego sformułowania,
zwłaszcza jeśli chodzi o rolę przełożonego w praktyce zakonnego posłuszeństwa tych, którzy taki ślub składają. W takiej poprawnej relacji,
gdzie przełożony jest reprezentantem Boga, posłuszeństwo „objawia
wyzwalające piękno uległości synowskiej, a nie niewolniczej, wzbogaconej poczuciem odpowiedzialności i przenikniętej wzajemnym
zaufaniem”23.
Poprzez ślub posłuszeństwa osoba zakonna zobowiązuje się do wykonywania poleceń przełożonych zgodnie z własnymi konstytucjami.
Taki kodeksowy przepis wyznacza granice działań przełożonych w każdym instytucie. Mogą więc oni wydawać polecenia podległym sobie
członkom instytutu, jednak zawsze w granicach prawa. Przedmiotem
zatem ich dyrektyw nie są dowolne sprawy, ale tylko te, które określa
kan. 632: „Własne prawo powinno dokładnie określić, co należy do innych kapituł instytutu oraz innych podobnych zebrań, a mianowicie ich naturę, władzę, skład osobowy, sposób postępowania i czas ich odbywania”.
20
S o b ó r W a t y k a ń s k i II, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis. Tekst polski w: Sobór Watykański II, Konstytucje – Dekrety
– Deklaracje, Poznań 1986, wyd. III, nr 14.
21
S o b ó r W a t y k a ń s k i II, Dekret o przystosowanej do współczesności
odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis. Tekst polski w: Sobór Watykański II,
Konstytucje – Dekrety – Deklaracje, Poznań 2002, nowe tłumaczenie, nr 14.
22
Wyrażenie użyte w tekście łacińskim: vices Dei, może być tłumaczone jako „w
imieniu Boga” lub „w zastępstwie Boga”. Zob. J. S o n d e l, Słownik łacińsko-polski
dla prawników i historyków, Kraków 2006, s. 990.
23
J a n P a w e ł II, Posynodalna adhortacja apostolska Vita consecrata, o życiu
konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie, 25 marca 1996, nr 21.
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prawo własne. Nigdy zatem takie rozkazy nie mogą sprzeciwiać się
prawu Bożemu lub konstytucjom instytutu24.
W materii tej, dla zobrazowania zagadnienia, Konstytucje Zgro
madzenia Najświętszego Odkupiciela stanowią, iż „prawowici
Przełożeni mogą swoim podwładnym wydawać formalne rozkazy pod
posłuszeństwem dotyczące tego, co zawierają Konstytucje i Statuty.
Niech jednak korzystają z tego uprawnienia jedynie w ważnych przypadkach i za zgodą swych Radnych. Współbracia natomiast na mocy
ślubowanego posłuszeństwa są zobowiązani do wypełniania ochoczo
tego rodzaju rozkazów”25.
Mówiąc o posłuszeństwie zakonnym, najczęściej ma się na uwadze
relację przełożony–podwładny. W takim rozumieniu przełożony byłby
w bardzo uprzywilejowanej sytuacji, gdyż on sam podlegałby ewentualnie hierarchicznie wyższemu przełożonemu. Nie jest to jednak
poprawny sposób rozumowania. Bożena Szewczul zauważa, że „na temat posłuszeństwa podwładnych powstało dużo opracowań, niewiele
miejsca natomiast poświęcono posłuszeństwu przełożonych chociażby
dlatego, że zagadnienie nie jest łatwe z powodu zakorzenionej głęboko
w życiu zakonnym dychotomii – do posłuszeństwa zobowiązany jest
podwładny, a przełożony to ten, który rządzi. Jednak uważna lektura
kanonów obowiązującego KPK/1983, w tym zwłaszcza kan. 618 i 619,
oraz instrukcji Posługa władzy i posłuszeństwo prowadzi do wniosku,
że coraz częściej zwraca się uwagę na posłuszeństwo np. wobec prawa
Bożego, prawa Kościoła, papieża oraz prawa własnego instytutu”26.
Wymienione „przedmioty posłuszeństwa” dotyczą więc każdej osoby
konsekrowanej, można nawet powiedzieć, że w pierwszej kolejności
właśnie przełożonych, mających dawać przykład gorliwości i służby.
Pomyłką jest zatem zawężanie grona osób zobowiązanych do posłuszeństwa tylko do podwładnych. Warto w tej kwestii przywołać także myśl papieża Benedykta XVI, który widząc niezastąpioną wartość
przykładu idącego z góry, najpierw przełożonym poleca życie w poPor. ET, nr 28.
Konstytucje Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, Rzym 1986, nr 73. 3’.
26
B. S z e w c z u l, Ewangeliczna rada posłuszeństwa w posłudze przełożonego
zakonnego, w: Ewangeliczna rada posłuszeństwa w życiu konsekrowanym zakonnym
a wolność osoby. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej UKSW Warszawa
21 października 2009, (red. W. Kiwior, J. Krajczyński, H. Stawniak), Warszawa 2009,
s. 67-68.
24
25
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słuszeństwie Chrystusowi i przestrzeganie reguły własnego instytutu,
gdyż tylko wtedy inni członkowie wspólnoty odkryją w posłuszeństwie przełożonemu wolność dzieci Bożych27.
3. Sposób sprawowania władzy
Wspominana już instrukcja Posługa władzy i posłuszeństwo podkreśla, „że w ostatnich latach zmienił się sposób odczuwania i przeżywania
władzy i posłuszeństwa, zarówno w Kościele, jak i w społeczeństwie.
Wynika to między innymi z: uświadomienia sobie wartości każdej osoby, jej powołania i jej darów intelektualnych, uczuciowych
i duchowych oraz jej wolności i zdolności do nawiązywania relacji;
centralnego miejsca duchowości komunii i dowartościowania środków, dzięki którym można lepiej ją przeżywać; innego, mniej indywidualistycznego sposobu rozumienia misji, dzielonej ze wszystkimi
członkami ludu Bożego, z wynikającymi z tego formami konkretnej
współpracy”28. Skoro więc zmieniła się mentalność człowieka, w tym
także osoby konsekrowanej, to i styl sprawowania władzy, a co za tym
idzie styl posłuszeństwa musi być inny.
W prawie kodeksowym prawodawca nie zamieszcza wielu norm
dotyczących sposobu czy stylu sprawowania władzy. Za jedną z nich,
może i jedyną, uznać należy następujący zapis: „Przełożeni otrzymaną od Boga przez posługę Kościoła władzę powinni wykonywać
w duchu służby. Nastawieni więc na przyjmowanie woli Bożej, w wykonywaniu swej posługi mają kierować podwładnymi jako synami
Bożymi i odnosząc się z szacunkiem do ich ludzkiej godności, mają
popierać dobrowolne posłuszeństwo. Winni też chętnie ich wysłuchiwać i popierać wspólną inicjatywę mającą na uwadze dobro instytutu
i Kościoła. Zawsze jednak zachowują władzę w zakresie podejmowania rozstrzygnięć i wydawania poleceń”29. Norma ta jest nowością
w obecnie obowiązującym Kodeksie Prawa Kanonicznego, gdyż nie
27
Por. B e n e d y k t XVI, Życie konsekrowane w świecie współczesnym.
Przesłanie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji ds. Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Castel Gandolfo, 27 września
2005, L’Osservatore Romano 11-12(2005), s. 6.
28
Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego
i S t o w a r z y s z e ń Ż y c i a A p o s t o l s k i e g o, Instrukcja Posługa władzy…, dz. cyt., nr 3.
29
KPK, kan. 618.
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ma swojego odpowiednika w Kodeksie z 1917 roku. Jej źródłami są
dokumenty soborowe i posoborowe30.
W interesującym nas tutaj temacie posłuszeństwa, mając na uwadze
powyższą normę, warto zwrócić uwagę na sformułowanie nakazujące
przełożonym, by popierali dobrowolne posłuszeństwo, chętnie wysłuchiwali podległych im współbraci, a także by propagowali wspólną
inicjatywę. Innymi słowy oznacza to, iż relacja pomiędzy przełożonym
a innymi we wspólnocie mu powierzonej winna mieć znamiona dialogu. Pomimo, że wyrażenie „dialog” nie pojawia się w tym kanonie, to
jednak o taką rzeczywistość chodzi. Potwierdza to prawo własne instytutów życia konsekrowanego, które wprost mówi o dialogu. W Księdze
Konstytucji i Zarządzeń Braci Zakonu Kaznodziejów znajdujemy zapis, w dużej części wzięty z reguły św. Augustyna, według którego
„szukając woli Bożej i dobra wspólnoty, przełożony nie w panowaniu
władzą, lecz w służbie miłością niech widzi swoje szczęście i stara
się, by obowiązki spełniano dobrowolnie, a nie z niewolniczej uległości”31. Z kolei jezuici w swoim prawodawstwie, w następujących słowach oddają opisywaną tutaj dialogowość w posłuszeństwie: „Dlatego
w celu przyjęcia i wypełnienia naszej misji w duchu posłuszeństwa
powinniśmy wiernie posługiwać się metodą duchowego rozeznawania
apostolskiego, osobistego i wspólnotowego, które jest właściwe dla
naszego sposobu postępowania; wywodzi się ono z Ćwiczeń duchownych i Konstytucji, a dojrzewa podczas rachunku sumienia, na osobistej modlitwie, w dialogu między członkami wspólnoty oraz w pełnej
otwartości serca Przełożonych podczas sprawy sumienia. W ten sposób
dorastamy do posłuszeństwa”32. W Konstytucjach Towarzystwa zagadnienie dialogu jest wielowarstwowe i zajmuje wiele przepisów prawa,
w którym jest mowa o dialogu duchowym, wspólnotowym i apostolskim czy też międzyreligijnym33. Jeszcze wyraźniej o wymogu dialogu
30
Por. LG, nr 43, 45; PC, nr 14; ET, nr 25; K o n g r e g a c j a Z a k o n ó w
i I n s t y t u t ó w Ś w i e c k i c h i K o n g r e g a c j a B i s k u p ó w,
Wytyczne dla wzajemnych stosunków między biskupami i zakonnikami Mutuae relationes, 14 maja 1978, nr 13; S a c r a C o n g r e g a t i o p r o I n s t i t u t i o n e
C a t h o l i c a, Litterae circulares, Spiritual formation in seminaries, 6 stycznia 1980,
nr 3.
31
Księga Konstytucji i Zarządzeń Braci Zakonu Kaznodziejów, wyd. VI, Poznań
2003, nr 20. III.
32
Konstytucje Towarzystwa Jezusowego, Kraków–Warszawa 2006, nr 150 § 2.
33
Zob. Indeks rzeczowy, w: Konstytucje Towarzystwa…, dz. cyt., s. 471.
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w relacjach braterskich przeczytamy w Konstytucjach Zgromadzenia
Najświętszego Odkupiciela: „Wszyscy razem we wspólnym dialogu
niech się przyczyniają do stworzenia warunków, które sprzyjają modlitwie i pracy, samotności i rewizji życia, odpoczynkowi i wytchnieniu”34. I dalej: „Poruszeni Duchem Świętym, który ożywia wspólnoty,
a ich członków czyni gotowymi do służenia Bogu w Kościele i świecie, Przełożeni i współbracia przez dialog i braterskie obcowanie niech
razem poszukują woli Boga, który przemawia przez ludzkie słowo
i znaki czasu, i niech starają się tę wolę wypełnić”35. Spokrewniony
z tym instytutem kontemplacyjny żeński zakon również kładzie mocny akcent na tę formę sprawowania władzy we wspólnocie zakonnej.
W Konstytucjach, w rozdziale poświęconym życiu wspólnotowemu,
jeden z podpunktów nosi tytuł „Dialog”36. W dwóch numerach tego
prawa przeczytamy: „Życie wzajemnych relacji zakłada dialog jako
podstawowy element życia wspólnoty. Będziemy więc otwarte na inne
siostry, wysłuchamy je chętnie i z zainteresowaniem odniesiemy się
do wyrażonych przez nie idei, projektów i inicjatyw. Cenić będziemy
wspólnotową konfrontację i wymianę myśli w klimacie prostoty, zaufania i przyjaźni”37. „Dialog pomoże nam lepiej się poznać i zrozumieć,
akceptować i uznawać się wzajemnie jak prawdziwe siostry, niezależnie od istniejących pomiędzy nami różnic, a niekiedy nawet przeciwieństw. W ten sposób, poprzez organizowane spotkania oraz zwykłe
i spontaniczne kontakty, będziemy razem budować wspólnotę prawdziwie ewangeliczną”38. Choć te zapisy Konstytucji dotyczą wprost życia wspólnotowego, to jednak oddają ducha relacji mających panować
we wspólnocie – także relacji przełożonej z innymi siostrami. Ma być
to relacja dialogu i współodpowiedzialności za życie i misję instytutu.
Jak więc widać w prawie powszechnym i własnym instytutów, dialog jest dzisiaj ważnym elementem we wspólnym, przez przełożonych
i podwładnych, poszukiwaniu woli Bożej. Paweł VI zwracał uwagę,
i jest to ciągle aktualne, że „ten wysiłek wspólnego poszukiwania

34
35
36
37
38

Konstytucje Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, dz. cyt., nr 45. 2’.
Tamże, nr 73. 1’.
Zob. Konstytucje Zakonu Sióstr Najświętszego Odkupiciela, Rzym 1995, s. 44.
Tamże, nr 63.
Tamże, nr 64.
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w konkretnym przypadku musi zakończyć się decyzją przełożonych,
których obecność jako taka potrzebna jest każdej wspólnocie”39.
4. Skutki prawne niezachowania ślubu posłuszeństwa
Podobnie jak w przypadku dwóch pierwszych rad ewangelicznych,
czyli czystości i ubóstwia, także nieprzestrzeganie zobowiązań wynikających ze ślubowanego posłuszeństwa może być przyczyną rozpoczęcia postępowania o wydalenie z instytutu. Prawodawca kościelny
stanowi, iż „członek może być wydalony także z innych przyczyn, jeśli są poważne, zewnętrzne, poczytalne i prawnie potwierdzone, jakimi są: habitualne zaniedbywanie obowiązków życia konsekrowanego;
powtarzające się naruszanie świętych więzów; uporczywe nieposłuszeństwo prawnym nakazom przełożonych w poważnej materii”40.
Komentatorzy cytowanej normy kodeksowej twierdzą, że przyczyna,
z powodu której osoba konsekrowana może być wydalona z instytutu,
zawarta jest w słowach: „uporczywe nieposłuszeństwo prawnym nakazom przełożonych w poważnej materii”, gdyż przez sformułowanie
„święte więzy” w tym miejscu należy rozumieć tylko ślub ubóstwa.
Tłumaczą to tym, iż „poważne naruszenie ślubu czystości podlega
sankcjom karnym określonym w kan. 694–695, nieposłuszeństwo zaś
wymienia się oddzielnie”41. Są także autorzy, którzy w użytym w powyższym kanonie pojęciu „święte więzy” widzą wszystkie trzy rady
ewangeliczne, bez względu na to, że w innych miejscach jest ponownie
mowa o każdej z nich oddzielnie42. Jakkolwiek by podchodzić do zapisanych sformułowań, ważne jest jednak to, że niezachowanie ślubu posłuszeństwa może być przyczyną wszczęcia postępowania o wydalenie
z instytutu. Świadczy to więc o wadze tego świętego zobowiązania.
By niezachowanie ślubu posłuszeństwa stało się przyczyną wydalenia, nieprawidłowe zachowanie zakonnika musi spełniać wymienione
w prawie warunki. Należą do nich prawny nakaz przełożonych i upor
czywość takiego zachowania, przeciwnego poleceniom przełożonych,
które z kolei muszą dotyczyć poważnej materii. O prawnym nakazie
ET, nr 25.
KPK, kan. 696 § 1.
41
B.W. Z u b e r t, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 2, cz. III,
Lublin 1990, s. 225.
42
Por. M. B i d e r, Wydalenie fakultatywne z instytutu zakonnego według Kodeksu
Prawa Kanonicznego, Lublin 2006, s. 55-62.
39
40
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wspomniano już wcześniej, iż przełożeni mogą wydawać polecenia
zgodnie z konstytucjami. Drugi natomiast z wymienionych warunków
stanowi upór. Upór to jeden z podstawowych i niezbędnych warunków
zastosowania kary wydalenia. Kary tej zatem nie można ważnie wymierzyć, jeśli wcześniej nie stwierdzi się uporu sprawcy. Upór można
sprawdzić jedynie za pomocą kanonicznego upomnienia. Ono z kolei
jest aktem prawnym wydanym przez ordynariusza, w którym zawarta jest groźba wydalenia w przypadku dalszego trwania w nieposłuszeństwie43. Prawodawca nakazuje zastosować przynajmniej jedno
kanoniczne upomnienie, zatem może być ich więcej44; w przypadku
zagrożenia wydaleniem z instytutu życia konsekrowanego upomnień
takich winno być co najmniej dwa45. O ile „uporczywość” jest łatwa
do stwierdzenia, to „poważna materia” – jako kolejny warunek – może
nastręczać więcej problemów, gdyż to sformułowanie jest bardzo ogólne. Co zatem może kryć się pod wyrażeniem „poważna materia”? Na
pewno materia taka dotyczyć będzie spraw związanych z istotą i celem
życia konsekrowanego, z przepisami konstytucji i innych zbiorów prawa własnego, bez wątpienia zaś przełożony nie może wymagać pod
posłuszeństwem spraw sprzeciwiających się temu prawu, niemożli43
Por. J. S y r y j c z y k, Sankcje w Kościele. Część ogólna. Komentarz, Warszawa
2008, s. 276.
44
Por. KPK, kan. 1347 § 1: „Cenzury nie można ważnie wymierzyć bez wcześniejszego jednego przynajmniej upomnienia, by winny zaniechał uporu, i bez dania mu
odpowiedniego czasu na poprawę”.
45
 �����������������������������������������������������������������������������
Por. KPK, kan. 697: „��������������������������������������������������������
Jeśli w wypadkach, o których w kan. 696, przełożony wyższy, po wysłuchaniu swojej rady, uzna, że należy wszcząć proces o wydalenie:
1. powinien zebrać lub uzupełnić dowody;
2. powinien upomnieć członka na piśmie lub wobec dwóch świadków, z wyraźnym zagrożeniem wydalenia, które nastąpi, jeśli się nie poprawi, precyzując wyraźnie przyczynę wydalenia i dając mu pełną możność obrony; w razie nieskuteczności
tego upomnienia powinien po upływie przynajmniej piętnastu dni skierować drugie
upomnienie;
3. jeśli i to upomnienie okazało się bezskuteczne, a przełożony wyższy wraz ze swoją
radą uznał, że niepoprawność jest wystarczająco pewna, a obrona jest niewystarczająca, po bezskutecznym upływie piętnastu dni od ostatniego upomnienia należy przesłać
do najwyższego przełożonego wszystkie akta, podpisane przez wyższego przełożonego i notariusza, wraz z odpowiedziami członka, przez niego podpisanymi”. W materii tej nic się nie zmieniło w obecnie obowiązującym prawie kodeksowym. Jedynymi
źródłami aktualnego prawa są normy z Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku,
zob. kan. 649, 650 §§ 1 i 3, 654, 656, 660, 661 § 3, 663, 664 § 2.

40

O. M. SAJ

[12]

wych do wykonania, nieużytecznych i nierozsądnych. Poważna materia zatem wyznacza linię graniczną, której przełożony przekroczyć
nie może46. Chcąc ją pokazać w sposób bardziej praktyczny, wymienić
można takie oto przykłady nieposłuszeństwa: odmowa przeniesienia
się do innego domu zakonnego, brak woli oddalenia od siebie okazji do
grzechu, odmowa spełnienia obowiązków wyznaczonych przez przełożonych47. Są to jednak tylko przykłady, gdyż w przeciwieństwie do
dwóch wcześniejszych ślubowanych rad ewangelicznych, ta poważna
materia nie jest już tak wyraźnie określona. W każdym poszczególnym
przypadku wystarczalność przyczyn ocenia kompetentny przełożony
wraz ze swoją radą, wydając dekret wydalenia z instytutu48, a następnie
Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego potwierdzająca ów dekret49.
Zakończenie
Posłuszeństwo zakonne, do którego zobowiązują się członkowie
instytutów zakonnych poprzez składany ślub, opiera się na nauce
i przykładzie życia Jezusa Chrystusa. Całe Jego życie stanowi podstawę
i źródło tej ewangelicznej rady. Dlatego też osoby zakonne podejmują
posłuszeństwo w duchu wiary i miłości do Chrystusa, który z miłości do człowieka stał się posłuszny Ojcu aż do śmierci. Oprócz tych
elementów ściśle teologicznych, ważnych w rozumieniu i w praktyce
Por. M. B i d e r, Wydalenie fakultatywne…, dz. cyt., s. 65-66.
Por. J.R. B a r, J. K a ł o w s k i, Prawo o instytutach życia konsekrowanego,
Warszawa 1985, s. 189.
48
 �����������������������������������������������������������������������������
Por. KPK, kan. 699 § 1: „Najwyższy przełożony ze swoją radą, która do ważności powinna się składać z czterech przynajmniej członków, ma kolegialnie przystąpić
do dokładnego rozważania dowodów, argumentów i obrony oraz jeśli zostanie to
zadecydowane w tajnym głosowaniu, winien wydać dekret wydalający, który do ważności musi zawierać przynajmniej sumaryczne umotywowanie prawne i faktyczne.
§ 2. W klasztorach niezależnych, o których w kan. 615, wydanie decyzji o wydaleniu
należy do biskupa diecezjalnego, któremu przełożony winien przedstawić akta zbadane przez swoją radę”.
49
Por. KPK, kan. 700: „Dekret wydalający nie posiada mocy, jeśli nie został potwierdzony przez Stolicę Świętą, której należy przesłać dekret i wszystkie akta; jeśli
chodzi o instytut na prawie diecezjalnym, potwierdzenie należy do biskupa diecezji, na
terenie której znajduje się dom, do którego przynależy zakonnik. Do ważności, dekret
powinien zaznaczyć prawo, przysługujące wydalonemu, wniesienia w ciągu dziesięciu dni od otrzymania powiadomienia rekursu do kompetentnej władzy. Rekurs posiada skutek zawieszający”.
46
47
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tej rady, posłuszeństwo zakonne ma swoje elementy prawne, opisane
w prawie kodeksowym Kościoła, a uszczegółowione w prawie własnym instytutów. Bycie posłusznym Bogu wyraża się przez posłuszeństwo woli przełożonych. Oni to, będąc reprezentantami Boga, mogą
wydawać swoim podwładnym polecenia zgodnie z konstytucjami instytutu. Przy takich uprawnieniach, ich władza ma jednak mieć zawsze charakter służby wspólnocie, a oni sami mają być przykładem
wierności powołaniu i gorliwości w jego realizacji. W tym wspólnym
poszukiwaniu woli Bożej niezastąpioną rolę odgrywa dialog, na co
prawodawstwo każdego instytutu zwraca szczególną uwagę. Ponieważ
posłuszeństwo należy do istotnych elementów życia zakonnego, jego
nieprzestrzeganie może wywoływać poważne kanoniczne skutki, nie
wyłączając nawet wydalenia z instytutu.
L’aspetto giuridico del voto dell’obbedienza
L’obbedienza religiosa che i membri degli istituti religiosi s’impegnano con il voto
a praticare, si basa sull’insegnamento e sull’esempio di vita di Gesù Cristo. Tutta la
sua vita costituisce il fondamento e la radice di questo consiglio evangelico. Perciò
i religiosi assumono l’obbedienza nello spirito di fede e di amore verso Cristo che
proprio per amore dell’uomo si fece obbediente al Padre fino alla morte. Accanto agli
elementi strettamente teologici, importanti per capire e praticare questo consiglio,
l’obbedienza religiosa possiede anche i suoi elementi giuridici, descritti nel diritto
canonico della Chiesa e concretizzati nel diritto proprio degli istituti. L’essere
obbedienti a Dio si manifesta nell’obbedienza alla volontà dei superiori. Proprio loro,
in quanto rappresentanti di Dio, possono dare ordini ai propri subordinati, in accordo
con le costituzioni dell’istituto. Avendo tali competenze devono, però, esercitare il
proprio potere sempre come servizio alla comunità ed essere un esempio di fedeltà
alla vocazione e di fervore nella sua realizzazione. Insostituibile è il ruolo che nella
comune ricerca della volontà divina gioca il dialogo. La legislazione di ogni istituto
lo mette ben in rilievo. Siccome l’obbedienza è uno dei più importanti elementi della
vita religiosa, la sua mancanza può produrre serie conseguenze canoniche, perfino
l’esclusione dall’istituto.
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH –
OBOWIĄZEK DUSZPASTERSKI
Treść: Wstęp. – 1. Ochrona danych osobowych w Polsce. – 1.1. Podstawowe pojęcia
ochrony danych osobowych. – 1.2. Organ ochrony danych. – 1.3. Zasady przetwarzania danych oraz prawa osoby. – 1.4. Zabezpieczenie zbiorów danych i ich rejestracja.
– 2. Prawo kanoniczne a ochrona danych. – 2.1. Kanon 220. – 2.2. Archiwizacja dokumentów. – 3. Kościół katolicki w Polsce a dane osobowe. – 3.1. Informacje ogólne.
– 3.2. Zabezpieczenie danych osobowych. – Zakończenie.

Wstęp
Ochrona danych osobowych w państwach demokratycznych jest
standardem prawnym. Podstawowym aktem obowiązującym w Polsce
jest ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych1.
Wierni Kościoła katolickiego, tak jak i inne osoby, podlegają ochronie prawnej, także gdy chodzi o ich dane. Ponadto, stosowanie ustawy z 1997 r. zobowiązuje różne osoby zarządzające bazami danych
w Kościele do respektowania norm prawnych. W związku z wątpliwościami, jak stosować wskazaną wyżej ustawę, Sekretariat Konferencji
Episkopatu Polski wraz z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych

1
Por. Ustawa o ochronie danych osobowych, tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr
133 poz. 883; tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 (dalej Ustawa o ochronie). Por. literatura tematyczna: A. D r o z d, Ustawa o ochronie danych osobowych.
Komentarz. Wzory pism i przepisy, wyd. 2, Warszawa 2006; I. K a m i ń s k a, Ochrona
danych osobowych, wyd. 1, Warszawa 2007; Ochrona danych osobowych. Aktualne
problemy i nowe wyzwania, red. G. S k i b a, X. K o n a r s k i, Łódź 2007; Ochrona
danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, red. P. F a j g i e l s k i,
Lublin 2008; Prawna ochrona danych osobowych w Polsce na tle europejskich standardów, red. G. G o ź d z i e w i c z, M. S z a b ł o w s k a, Toruń 2008.
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Osobowych przygotował instrukcję na potrzeby Kościoła katolickiego
w Polsce i opublikował ją w 2009 r.2
Celem poniższego opracowania jest przybliżenie problemu, który
jest nie tylko zagadnieniem prawa polskiego, ale także duszpasterskim
w Kościele katolickim. Troska o dobro duchowe wiernych obejmuje
również szacunek dla każdej informacji na temat poszczególnych katolików. Niniejszy artykuł przybliży wymagania prawne w tej materii,
tak prawa polskiego jak i kanonicznego.
W pierwszej kolejności zostaną omówione podstawowe pojęcia
z zakresu ochrony danych osobowych w Polsce. Następnie zostaną
przywołane i rozwinięte normy prawa kanonicznego powszechnego, które korespondują z tematyką opracowania. Na koniec zostaną
przedstawione normy zobowiązujące do ochrony danych, w obrębie
Kościoła katolickiego w Polsce.
1. Ochrona danych osobowych w Polsce
Dla lepszego zastosowania ustawy o ochronie danych osobowych
w praktyce duszpasterskiej Kościoła katolickiego, należy pokrótce
przybliżyć podstawowe pojęcia z tej dziedziny. Rozwój nowych technologii (także informatycznych) oraz postęp ekonomiczny wpłynął na
zagrożenie prywatności człowieka. Instytucje publiczne i prywatne
zbierały coraz więcej danych na temat osób fizycznych. Tym samym,
człowiek zaczął tracić we współczesnych czasach kontrolę nad obiegiem i treścią informacji, które jego dotyczą. Sytuacja wymagała objęcia sfery prywatności osoby ochroną państwa.
Pierwszym i kompleksowym aktem prawnym o zasięgu międzynarodowym, który reguluje kwestię ochrony danych osobowych, jest
Konwencja nr 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych3. Aktem na poziomie europejskim jest ponadto dyrektywa
2
Por. Instrukcja Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła Katolickiego
w Polsce (dalej Instrukcja KEP), 23.09.2009 r., Wiadomości Kościelne Archidiecezji
Białostockiej 37(2009) nr 3, s. 91-103; dostęp elektroniczny do tekstu instrukcji: http://
www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=2009923_0 (data dostępu: 18.06.2010).
3
Por. Konwencja Nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzona w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r., Dz. U. 2003 Nr 3 Poz. 25; Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie
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Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r.
(95/46/EC) w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych4.
Transformacja ustrojowa Polski ukierunkowana na rozwój demokratyzacji życia publicznego uwzględniła także ochronę prywatności
obywateli. To zaowocowało uchwaleniem ustawy w 1997 r. o ochronie
danych osobowych. „Ustawa o ochronie danych osobowych skonkretyzowała konstytucyjnie zagwarantowane każdemu prawo do decydowania o tym, komu, w jakim zakresie i w jakim celu przekazywane
są jego dane osobowe”5. Akt ten zbudował ponadto narzędzia kontroli
i ochrony tychże praw6. Wspomnianą konstytucyjną podstawą jest art.
47 i 51 Konstytucji RP7.
osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonej
w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r., Dz. U. 2003 Nr 3 Poz. 26.
4
Por. Dyrektywa 95/46/EC parlamentu europejskiego i rady z dnia 24 października 1995 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych, Dziennik Urzędowy Wspólnot
Europejskich Nr L 281/31; E. K u l e s z a, Ochrona danych osobowych a wolność
sumienia i wyznania w prawodawstwie polskim, w: Ochrona danych osobowych
i prawo do prywatności w Kościele, Materiały z sympozjum zorganizowanego przez
Instytut Prawa Kanonicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (15 maja
2001 r.), Kraków 2001, s. 9-11; G e n e r a l n y I n s p e k t o r O c h r o n y
D a n y c h O s o b o w y c h, ABC ochrony danych osobowych, Warszawa 2007
(dalej ABC ochrony danych osobowych), s. 6.
5
ABC ochrony danych osobowych, s. 6.
6
Aktami wykonawczymi do Ustawy o ochronie danych osobowych są m.in.
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: Rozporządzenie
z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
Dz. U. 2004 Nr 94 Poz. 923; Rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych, Dz. U. 2004 Nr 100, Poz. 1024; Rozporządzenie
z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji
Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, Dz. U. 2008 Nr 229, Poz.
1536; oraz Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada
2006 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, Dz. U. 2006 Nr 203 Poz. 1494.
7
„Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci
i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.”, Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 Nr 78 Poz. 483, art.
47; „1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania
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1.1. Podstawowe pojęcia ochrony danych osobowych
Ustawa z 1997 r. ustala zasady obowiązujące przy przetwarzaniu
danych na temat osób i ich praw, chodzi o informacje zawarte w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach
ewidencyjnych oraz w systemach informatycznych8. Ustawa używa
pojęcia: „administrator danych”; jest nim każda osoba czy podmiot,
który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych9.
„Dane osobowe” to podstawowy termin omawianej problematyki.
„W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osoby fizycznej”10. Możliwość określenia tożsamości osoby wiąże się
z jej numerem identyfikacyjnym, z jednym lub kilkoma specyficznymi
czynnikami (cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne,
kulturowe lub społeczne)11. Osobę identyfikuje imię, nazwisko, adres
zamieszkania, odciski palców i inne czynniki biometryczne, ale także charakterystyczne numery. W tym kontekście, szczególnym numerem jest 11-cyfrowy PESEL (numer Powszechnego Elektronicznego
Systemu Ewidencji Ludności), który wskazuje na osobę i tym samym

informacji dotyczących jego osoby. 2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić, i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. 3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych
dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa. 4.
Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych,
niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. 5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.”, tamże, art. 51. Również władze
publiczne nie mogą nikogo zmuszać do ujawnienia swoich poglądów, religii i wyznania, por. tamże art. 53 ust. 3. Należy też wspomnieć o ochronie dóbr osobistych, por.
Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz. U. 1964 Nr 16 Poz. 93 z późn. zm.,
art. 23-24.
8
Por. Ustawa o ochronie, art. 2 ust. 1-2. Zbiór danych może cechować złożona
struktura, zależnie od kryteriów ułożenia informacji, zbiór bywa rozproszony lub podzielony funkcjonalnie, por. tamże, art. 7 pkt 1.
9
Por. tamże, art. 7 pkt 4.
10
Tamże, art. 6 ust. 1. Ochrona danych osobowych nie oznacza własnościowej
koncepcji ochrony danych, tj. że osobie przysługuje prawo posługiwania się danymi tak, jak to czyni właściciel względem rzeczy z wyłączeniem innych osób, por.
A. D r o z d, Ustawa o ochronie danych…, s. 15.
11
Por. Ustawa o ochronie, art. 6 ust. 2.
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podlega ochronie12. Przy powszechnym użyciu Internetu, należy zastanowić się np. nad adresem poczty elektronicznej. Zasadniczo nie są
to dane osobowe, ale w szczególnych przypadkach, takimi mogą być.
Samo użycie imienia i nazwiska w adresie nie musi być prawdziwe
(np. jankowalski@onet.pl), lecz adres przydzielony osobie w określonej firmie wskazuje konkretnego człowieka13.
Część informacji jest kwalifikowanych jako dane szczególnie
chronione. Należą do nich: ujawnienie pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądy polityczne, religijne, filozoficzne, wyznanie, przynależność partyjna lub związkowa, stan zdrowia, kod genetyczny,
nałogi, życie seksualne, orzeczenia przed sądem lub urzędem (skazanie, kary, mandaty)14. Ustawa określa sytuacje, kiedy takie wrażliwe
dane można przetwarzać.
Jakiekolwiek operacje na zebranych informacjach o osobach stanowi ich przetwarzanie, począwszy od zwykłego przechowywania danych. Jako przetwarzanie danych należy rozumieć ich udostępnianie,
zmianę, modyfikację, przekazywanie, opracowanie oraz usuwanie,
także w systemach informatycznych. Usuwanie danych jest czynnością zniszczenia informacji lub taką modyfikacją, która nie pozwoli na
przyszłe ustalenie tożsamości osoby15. Częstym błędem bywa wyrzucenie dokumentów na śmietnik, bez uprzedniego sprawdzenia ich treści, kiedy osoby nieuprawnione dowiadują się w ten sposób o danych
osobowych16.
Ważnym pojęciem jest ponadto zgoda osoby, której dane dotyczą.
Zgodę stanowi „oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie
może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej
12
Por. Ustawa z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
Dz. U. 2006 Nr 139 Poz. 993, art. 31a ust. 1. Osoby nie identyfikują informacje o dużym stopniu ogólności, np. nazwa ulicy czy wysokość wynagrodzenia, chyba że zestawimy je z innymi danymi, jak nazwisko czy właśnie numer PESEL, por. ABC ochrony
danych osobowych, s. 9.
13
Por. tamże, s. 9.
14
Por. Ustawa o ochronie, art. 27 ust. 1.
15
Por. tamże, art.7 pkt 3.
16
Por. ABC ochrony danych osobowych, s. 11. Myślę, że podobnym błędem byłoby
wyrzucenie na śmietnik komputera lub nośników elektronicznych (np. płyt CD), czy
przesunięcie plików do tzw. kosza w systemie komputera.
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treści”17. Ten, kto wyraża zgodę, musi mieć pełną świadomość tego, na
co się godzi, a przy danych wrażliwych wyraża ją w formie pisemnej.
1.2. Organ ochrony danych
Organem, którego zadaniem jest ochrona danych jest Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (dalej Generalny Inspektor).
Ustawa z 1997 r. poświęca jemu osobny rozdział, artykuły od 8 do 22a.
Normy ustawowe określają, kto powołuje i odwołuje Generalnego
Inspektora, wymagane warunki, czas kadencji, formułę ślubowania.
Do zadań Generalnego Inspektora należy: kontrola nad przetwarzaniem danych zgodnie z przepisami prawnymi, wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg, prowadzenie rejestru
zbiorów danych, opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń, itd.18
Generalnego Inspektora wspiera jego Biuro wraz z pracownikami,
zwanymi inspektorami19. W razie stwierdzenia naruszeń przepisów
o ochronie danych osobowych, na skutek działań kontrolnych,
Generalny Inspektor wydaje decyzje administracyjne przywrócenia
stanu zgodnego z prawem20.
1.3. Zasady przetwarzania danych oraz prawa osoby
Zgoda osoby jest zasadniczym warunkiem przy przetwarzaniu
danych osobowych jej dotyczących21. Ponadto dopuszczalne jest
operowanie danymi, gdy jest to konieczne m.in. dla zrealizowania
uprawnień, realizacji umowy czy zabezpieczenia dobra publicznego22.
Administrator, który zbiera informacje o osobie, winien ją powiadomić
o swojej firmie, celu utrwalania danych i prawie wglądu do swoich
17
Ustawa o ochronie, art. 7 pkt 5. Por. P. F a j g i e l s k i, Zgoda na przetwarzanie
danych osobowych, w: Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania, red. G. Skiba, X. Konarski, Łódź 2007, s. 41-60.
18
Por. Ustawa o ochronie, art. 12 pkt. 1-6. O zadaniach i uprawnieniach kontrolnych Generalnego Inspektora, por. G e n e r a l n y I n s p e k t o r O c h r o n y
D a n y c h O s o b o w y c h, ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych, Warszawa 2007.
19
Por. Ustawa o ochronie, art. 13-14. Kontakt z biurem Generalnego Inspektora,
por. ABC ochrony danych osobowych, s. 34-35.
20
Por. Ustawa o ochronie, art. 18.
21
Por. tamże, art. 23. Por. A. D r o z d, Ustawa o ochronie danych…, s. 114-118.
22
Por. Ustawa o ochronie, art. 23 ust. 1 pkt 1-5.
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danych23. Chyba, że są to np. dane niezbędne do badań naukowych, historycznych, statystycznych, czy badania opinii publicznej, a ich przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby.24
Administrator danych przy przetwarzaniu informacji winien dokładać szczególnej staranności chroniąc interesy osób, których dane
posiada25. Tym bardziej, gdy rzecz dotyczy danych wrażliwych, o których wyżej wspomniano (pochodzenie, poglądy, przekonania, religia,
stan zdrowia, itd.). Operacje na tych delikatnych danych są dopuszczalne, kiedy osoba wyrazi na to zgodę na piśmie, albo np. wynika
to ze statutowych działań kościołów i związków wyznaniowych i pod
warunkiem, że przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tych społeczności religijnych26.
Jednym z najważniejszych praw osób, których dane są przetwarzane, jest prawo do kontroli tychże danych. Są to zatem takie szczegółowe prawa, jak: uzyskanie informacji o samym zbiorze informacji,
firmie, administratorze danych, celu przetwarzania danych, żądanie
sprostowania, uzupełnienia danych, czy sprzeciwie wobec przetwarzania danych, gdyby administrator chciał je wykorzystać w celach
marketingowych27.
Por. tamże, art. 24-25.
Por. tamże, art. 25 ust. 2 pkt 3. Zbieranie i przetwarzanie danych nie jest zabronione, kiedy informacje są udzielane w sposób anonimowy, np. do ankiet socjologicznych, por. W. K a c p r z y k, Ochrona i przetwarzanie danych osobowych
o przekonaniach religijnych i przynależności wyznaniowej w prawie polskim, w:
Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Biuletyn nr 18(2005), s. 77.
25
Por. Ustawa o ochronie, art. 26. Szczególna staranność administratora danych, tj.
większa od zwykłej czy należytej staranności, opiera się na następujących zasadach:
legalność, celowość, merytoryczna poprawność, adekwatność, ograniczenie czasowe,
por. G e n e r a l n y I n s p e k t o r O c h r o n y D a n y c h O s o b o w y c h,
ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych, Warszawa 2007,
s. 12-19.
26
Por. Ustawa o ochronie, art. 27 ust. 2 pkt 1, pkt 4. Ustawa o ochronie danych
stawia barierę dla dowolnego przetwarzania informacji o przekonaniach religijnych
i przynależności wyznaniowej, por. E. K u l e s z a, Ochrona danych osobowych…,
s. 12. Ustawa pozwala posługiwać się danymi osobowymi osób stale utrzymującymi kontakt z kościołami, dotyczy to zatrudnionych, ale także woluntariuszy, por.
A. D r o z d, Ustawa o ochronie danych…, s. 174. Ponadto, jeśli sama zainteresowana osoba publiczne deklaruje swą przynależność religijną, tym samym znosi zakaz
przetwarzania takiej informacji, por. W. K a c p r z y k, Ochrona i przetwarzanie danych…, s. 84-86.
27
Por. Ustawa o ochronie, art. 32.
23
24

50

KS. A. DOMASZK

[8]

1.4. Zabezpieczenie zbiorów danych i ich rejestracja
Osoby, które administrują danymi, mają obowiązek zastosowania
wszelkich możliwych środków technicznych i organizacyjnych celem
zabezpieczenia ochrony przetwarzanych informacji. Zwłaszcza, aby
osoby nieupoważnione nie miały dostępu do danych, nie mogły ich
zabrać, zamienić, uszkodzić, czy zniszczyć28. Ustawa poleca wyznaczenie odrębnej osoby chroniącej dane: administratora bezpieczeństwa
informacji29.
Administrator danych, zgodnie z ustawą o ochronie danych, musi
zgłosić (zarejestrować) posiadany zbiór informacji do Generalnego
Inspektora30. Ustawa wymienia ważniejsze elementy takiego zgłoszenia31. Generalny Inspektor prowadzi jawny i ogólnokrajowy rejestr
zbiorów danych osobowych32. Z obowiązku rejestracji niektórzy administratorzy danych są zwolnieni, dotyczy to m.in. członków kościołów
lub związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej (informacja jest przetwarzana na potrzeby tego kościoła, czy związku wyznaniowego)33. Ustawę wieńczą przepisy karne.
2. Prawo kanoniczne a ochrona danych
Problematyka ochrony prywatności osoby, więc także jej danych
osobowych, jest obecna w powszechnym prawie Kościoła katolickiego. Wydaje się, że zanim zostanie przybliżona treść instrukcji
Konferencji Episkopatu Polski z 2009 r. o ochronie danych osobowych,
należy najpierw wskazać normy powszechnego prawa kanonicznego.
Tym bardziej, że w zapisach wspomnianej instrukcji znajduje się bezpośrednie odwołanie do kanonów regulujących zasady archiwizacji
dokumentów.

Por. tamże, art. 36.
Por. tamże, art. 36 ust. 3.
30
Por. tamże, art. 40.
31
Por. tamże, art. 41.
32
Por. tamże, art. 42.
33
Por. tamże, art. 43 ust. 1 pkt 3. Z obowiązku rejestracji zwolnieni są administratorzy danych w związku z zatrudnieniem (także umowy zlecenia i umowy o dzieło),
a także zbiory informacji powszechnie dostępnych, czy gdy ich przetwarzanie dotyczy
drobnych bieżących spraw codziennych, por. ABC ochrony danych osobowych, s. 23.
28
29
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2.1. Kanon 220
Jednym z ważniejszych przepisów w tym kontekście jest kan. 220
Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.: „Nikomu nie wolno bezprawnie naruszać dobrego imienia, które ktoś posiada, ani też naruszać
prawa każdej osoby do ochrony własnej intymności”34. Prawodawca
kościelny chroni prawo do dobrej opinii oraz prawo do ochrony własnej intymności. Są to prawa naturalne, które przynależą do osoby niezależnie od tego w jakiej społeczności, także religijnej, żyje ta osoba.
Dobrej opinii nie można naruszać w sposób bezprawny. Naruszenie
dobrego imienia może być zniesławieniem, w znaczeniu przestępstwa
kanonicznego35. Także kanoniczny proces karny domaga się uszanowania dobrego imienia osoby oskarżonej, czy innych zainteresowanych36.
„Natomiast nie jest zabronione legalne naruszenie czyjejś dobrej opinii, tzn. gdy jest usprawiedliwione faktyczną utratą przez kogoś dobrego imienia w następstwie popełnienia przestępstwa stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem, bądź na skutek zamanifestowania uporu pozostawania w publicznym grzechu ciężkim (…)”37.
Ochrona własnej intymności jest drugim prawem obecnym w treści kan. 220. W ujęciu kanonicznym intymność osoby jest czymś bardziej osobistym i głębszym niż prywatność, nie jest wystawiona na
widok publiczny38. Intymność jest bardziej odpowiednim terminem niż
prywatność, na gruncie kanonicznym39. Intymność tworzą wewnętrz34
Por. Codex Iuris Canonici, auctoritate Joannis Pauli PP. promulgatus, Kodeks
Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu,
Poznań 1984 (dalej KPK 1983). O prawie do dobrej opinii i ochronie życia prywatnego stanowiła soborowa konstytucja Gaudium et spes, por. Konstytucja duszpasterska
o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 07.12.1965, w: Sobór Watykań
ski II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, tekst polski, Poznań 2002, s. 526-606, nr 26.
35
Por. KPK 1983, kan. 1390 § 2-3.
36
Por. tamże, kan. 1455 § 3, 1548 § 2, 1598 § 1.
37
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, red. J. K r u k o w s k i,
Poznań 2005, s. 37; autor komentarza przytacza przykład sytuacji, kiedy proboszcz
może odmówić Komunii św., zgodnie z kan. 915 KPK 1983. Komentarze do kan. 220,
por. także: L. C h i a p p e t t a, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridicopastorale, t. I, Roma 1996, s. 314-316; New commentary of the Code of Canon Law,
ed. J.P. B e a l, J.A. C o r r i d e n, T.J. G r e e n, New York-Mahwah 2000, s. 227-228.
38
Por. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, s. 37.
39
Por. P. M a j e r, Ochrona prywatności w kanonicznym porządku prawnym, w:
Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele, Materiały z sym-
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na sfera myśli, uczuć i przeżyć oraz inne sprawy, które domagają się
zachowania tajemnicy, jak zdrowie, czy życie seksualne. Chronione
prawo odnosi problem do forum wewnętrznego, tj. do sumienia oraz
wszelkich aktów władzy, które są znane tylko zainteresowanym osobom40. Bez zgody zainteresowanej osoby, nikt nie może wkraczać
w przestrzeń jej intymności. Osoba jest uprawniona, by chronić swą
intymność, a inni nie mogą tej przestrzeni naruszać bez wyraźnej i dobrowolnej zgody zainteresowanych.
Intymność wnętrza osoby odkrywa m.in. sakrament pokuty. Kościół
chroni prawa osoby przez: zobowiązanie spowiednika do zachowania
tajemnicy spowiedzi świętej41, nakaz zachowania dyskrecji i roztropności w stawianiu pytań spowiadającemu się42, zakaz wykorzystania
w zewnętrznym zarządzie wiedzy uzyskanej podczas spowiedzi43, zobowiązanie tłumacza i innych postronnych do zachowania sekretu spowiedzi44, respektowanie wolności penitenta w wyborze spowiednika45.
Naruszenie norm związanych ze spowiedzią św. może skutkować zaistnieniem przestępstw kanonicznych46.
Oprócz spowiedzi św., intymność osoby rozciąga się na kierownictwo duchowe. Dlatego respektowanie kanonu 220 należy podkreślać w takich środowiskach, jak: seminaria duchowne, domy zakonne,
szkoły i internaty47. Alumni seminariów duchownych i członkowie
instytutów zakonnych muszą mieć należytą wolność w wyborze kierowników duchowych48. Temat wolności zakonników w wyborze spowiedników i kierowników duchowych był obecny w nauczaniu Soboru
pozjum zorganizowanego przez Instytut Prawa Kanonicznego Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie (15 maja 2001r.), Kraków 2001, s. 76.
40
Por. tamże, s. 78.
41
Por. KPK 1983, kan. 983 § 1.
42
Por. tamże, kan. 979.
43
Por. tamże, kan. 984 § 1-2.
44
Por. tamże, kan. 983 § 2.
45
Por. tamże, kan. 630 § 5, 985, 991.
46
Por. tamże, kan. 1387, 1388 § 1-2.
47
Jednym z ciekawych problemów, w relacji do kanonu 220, są badania psychologiczne kandydatów do święceń lub profesji zakonnej, por. P. M a j e r, Ochrona prywatności…, s. 79-82.
48
Por. KPK 1983, kan. 246 § 4, 630 § 1. Zobowiązanie kierowników duchowych
(ojców duchowych) do dyskrecji, por. tamże, kan. 240 § 2; podobnie, zakonnicy mogą
otwierać swe wnętrze przełożonym (odkrywać tajemnice swego sumienia), ale ci ostatni nie mogą zmuszać podwładnych do takiego zaufania, por. tamże kan. 630 § 5.
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Watykańskiego II49. Analogicznie, w formacji kapłańskiej należy rozdzielać forum wewnętrzne od zewnętrznego, o czym uczył Jan Paweł II,
przez umożliwienie alumnom swobodnego wyboru spowiedników50.
2.2. Archiwizacja dokumentów
Zabezpieczenie informacji dotyczących wiernych regulują również
przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., które określają zasady dotyczące archiwizacji dokumentów, tj. kanony 486-491. Każde
archiwum jest zbiorem danych, w tym danych osobowych, jest także świadectwem kultury wspólnoty kościelnej oraz ma znaczenie dla
ogólnie rozumianego dziedzictwa kulturowego.
Treść kanonu 486 poleca troskę o dokumenty, obowiązek ustanowienia archiwum diecezjalnego oraz opracowania inwentarza archiwaliów. „Z największą troską należy strzec wszystkich dokumentów
dotyczących diecezji lub parafii”51. Prawodawca poleca tu „największą troskę”. Każdy, kto opracowuje, zbiera, czy przechowuje dokumenty winien to czynić w sposób jak najbardziej odpowiedzialny.
Dokumentami są pisma, ale także inne informacje przechowywane
z wykorzystaniem współczesnych środków, jak filmy, mikrofilmy,
płyty CD i DVD oraz inne nośniki elektroniczne. Zebrane dokumenty
dotyczą: całej diecezji, parafii, osób fizycznych (np. księga ochrzczonych, czy małżeństw) i osób prawnych. Drugi paragraf kan. 486 zobowiązuje do urządzenia archiwum diecezjalnego: „W każdej kurii,
w miejscu bezpiecznym, należy urządzić archiwum diecezjalne czyli
depozyt dokumentów, w którym winny być przechowywane dokumenty i pisma dotyczące spraw diecezjalnych – zarówno duchowych, jak
i doczesnych – odpowiednio uporządkowane i pilnie strzeżone pod za49
Por. Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae Caritatis,
28.10.1965, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, tekst polski,
Poznań 2002, s. 264-275, nr 14.
50
Por. J a n P a w e ł II, Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis,
25.03.1992, Wrocław 1992, nr 66. Kanon 220 łączy się ponadto z takimi zagadnieniami, jak: zachowanie dyskrecji i tajemnicy urzędowej w sprawowaniu funkcji duszpasterskich oraz respektowanie tajemnicy korespondencji, por. P. M a j e r, Ochrona
prywatności…, s. 90-92, 94-95.
51
KPK 1983, kan. 486 § 1. Troska o zgromadzone dokumenty domaga się rozważenia, w jakich warunkach są one przechowywane: światło, temperatura, poziom wilgotności; dobrze, jeśli kanclerz posiada doświadczenie i wiedzę archiwisty, por. New
commentary of the Code of Canon Law, s. 639.
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mknięciem”. Archiwum diecezjalne jest centralnym dla Kościoła partykularnego.52 Bezpieczeństwo tego miejsca wymaga instalacji urządzeń
zabezpieczających. Wydaje się, że samo zamknięcie na klucz, mechaniczne zabezpieczenia, czy nawet użycie profesjonalnych zamków,
nie jest wystarczającym. Należy zwiększać bezpieczeństwo poprzez
instalowanie systemów alarmowych i zabezpieczeń elektronicznych.
Uporządkowanie archiwum prowadzi z kolei do opracowania inwentarza, który jest pomocnym narzędziem w korzystaniu z zasobów;
o tym stanowi trzeci paragraf kan. 486: „Powinien być sporządzony
inwentarz, czyli katalog dokumentów znajdujących się w archiwum,
z dołączeniem krótkiego opisu każdej pozycji”.
Wcześniej wspomniane bezpieczeństwo archiwum wzmacniają zasady postępowania opisane w kanonach 487-488. „Archiwum powinno
być zamknięte, a klucz od niego winien mieć tylko biskup i kanclerz.
Nikomu nie wolno wchodzić do archiwum bez zezwolenia biskupa
lub moderatora kurii i kanclerza równocześnie”53. Biskup diecezjalny
może na mocy swego autorytetu umożliwić dostęp do archiwum także
innym osobom, zwłaszcza wikariuszowi generalnemu, czy biskupiemu oraz wyznaczonemu archiwiście54. Ograniczenie dostępu osób nieuprawnionych do archiwum nie wyklucza korzystania z dokumentów,
m.in. w celu przygotowania autentycznych odpisów. „Osoby zainteresowane mają prawo – gdy o to proszą osobiście lub przez pełnomocnika – otrzymać autentyczny odpis lub kopię dokumentu, z natury swej
publicznego, który dotyczy ich osoby”55. Trzeba podkreślić, że osoby
mogą prosić o odpis (kopię) dokumentu, gdy jego treść dotyczy zainteresowanej osoby. A to oznacza, że nie jest to prawo otrzymania kopii
wszystkich dokumentów archiwalnych56. „Z archiwum nie wolno zabierać dokumentów, chyba że tylko na krótki czas i za zgodą biskupa,
albo moderatora kurii i kanclerza równocześnie”57. Przy ewentualnym
wyniesieniu dokumentu, należy rozważyć cel i uzasadnienie takiego
działania. Zgody powinno się udzielać wyjątkowo. Tym bardziej, że
52
O archiwum kurialnym i dokumentach tam przechowywanych, por. KPK 1983,
kan. 482 § 1, 1283 nr 3, 1284 § 2 nr 9, 1306 § 2.
53
Tamże, kan. 487 § 1.
54
Por. New commentary of the Code of Canon Law, s. 641.
55
KPK 1983, kan. 487 § 2.
56
Por. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, s. 371.
57
KPK 1983, kan. 488.
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współcześnie istnieje wiele możliwości kopiowania, tj. fotokopiowanie pism, skanowanie elektroniczne, czy inne formy kopiowania danych w formie optycznej lub elektronicznej.
Kolejne dwa kanony (489-490) odnoszą się do archiwum tajnego.
„W kurii diecezjalnej powinno także być archiwum tajne albo przynajmniej w ogólnym archiwum winna się znajdować kasa pancerna,
dobrze zamknięta i umocowana, której nie da się wynieść z miejsca. Należy w nim przechowywać z największą pilnością dokumenty tajne”58. Każdy, kto strzeże lub ma dostęp do archiwum tajnego,
ma zachować największą ostrożność, więc jeszcze większą, niż to jest
zaznaczone w kan. 486 § 2. Prawodawca stawia taki wymóg, gdyż
zawartość tajnego archiwum obejmuje fakty forum wewnętrznego59.
Dokumenty w sprawach karnych należy okresowo niszczyć: „Każdego
roku należy zniszczyć dokumenty spraw karnych w zakresie obyczajów, dotyczące osób zmarłych albo spraw zakończonych przed dziesięciu laty wyrokiem skazującym, zachowując krótkie streszczenie faktu
wraz z tekstem wyroku”60. Ograniczenie dostępu do tajnego archiwum
wzmacnia kan. 490: „§ 1. Klucz od tajnego archiwum powinien mieć
tylko biskup. § 2. Podczas wakansu stolicy nie wolno otwierać tajnego
archiwum lub kasy pancernej. W razie prawdziwej konieczności, czyni
to sam administrator diecezji. § 3. Z tajnego archiwum lub kasy pancernej nie wolno wynosić dokumentów”61.
Troska Kościoła o dokumenty i ich archiwizację rozciąga się także
na inne archiwa w diecezji. „Biskup diecezjalny powinien zatroszczyć
się o to, ażeby pilnie były przechowywane akta i dokumenty również
archiwów kościołów katedralnych, kolegiackich, parafialnych oraz innych znajdujących się na jego terytorium, jak również o to, by sporządzane były w dwóch egzemplarzach inwentarze czyli katalogi. Jeden
z nich ma być przechowywany w miejscowym archiwum, drugi zaś
Tamże, kan. 489 § 1.
O dokumentach, które powinny znajdować się w tajnym archiwum, por. tamże,
kan. 269 nr 2, 377 § 2, 413 § 1, 1082, 1133, 1339 § 3, 1719.
60
Tamże, kan. 489 § 2.
61
Norma ogranicza dostęp kanclerza kurii czy moderatora kurii do archiwum tajnego, wymagane jest zezwolenie biskupa diecezjalnego. Kan. 490 nie ustanawia zasad
w sytuacji sede impedita, ale przez analogię, należy założyć, że w razie konieczności jest dozwolony dostęp administratora diecezji, por. Komentarz do Kodeksu Prawa
Kanonicznego, t. II/1, s. 373.
58
59
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w archiwum diecezjalnym”62. Biskup może wypełnić obowiązek kontroli, zwłaszcza w trakcie wizytacji kanonicznej. W posłudze duszpasterskiej ważne zbiory danych znajdują się w poszczególnych
parafiach: „Każda parafia winna mieć własny depozyt dokumentów
czyli archiwum, w którym należy przechowywać księgi parafialne,
łącznie z listami biskupów oraz innymi dokumentami, których zachowanie jest konieczne lub pożyteczne. Biskup diecezjalny lub jego delegat powinien, z okazji wizytacji lub w innym czasie, przejrzeć je
wszystkie, a proboszcz ma czuwać nad tym, by nic z nich nie dostało
się do obcych rąk”63. Dane osobowe szczególnie zawierają księgi, które każda parafia obowiązkowo prowadzi, tj.: ochrzczonych, małżeństw
i zmarłych64.
Odrębnym zbiorem jest ponadto archiwum historyczne: „Biskup
diecezjalny winien zatroszczyć się także o utworzenie archiwum historycznego, w którym strzeżono by pilnie dokumenty posiadające
walor historyczny, uporządkowane systematycznie”65. Biskup diecezjalny jest uprawniony do wydawania norm na temat korzystania
z archiwów, tj. przez instrukcje lub nadanie statutu poszczególnym archiwom66. „By korzystać z akt i dokumentów, o których w §§ 1 i 2,

62
KPK 1983, kan. 491 § 1. O archiwach innych osób prawnych, por. tamże, kan.
173 § 4, 1208, 1306 § 2.
63
Tamże, kan. 535 § 4.
64
Por. tamże, kan. 535 § 1. Obowiązkiem proboszcza jest właściwe spisywanie
i przechowywanie ksiąg, por. tamże. Istotne informacje o osobie, przyjętych sakramentach i stanie kanonicznym zbiera księga ochrzczonych, por. tamże, kan. 535 § 2.
Należną troskę należy poświęcić także starym księgom parafialnym, które są przechowywane zgodnie z wymogami prawa partykularnego, por. tamże kan. 535 § 5.
Por. także W. W e n z, Kancelaria parafialna jako przestrzeń kościelnego posługiwania. Studium kanoniczno-pastoralne, Wrocław 2008. Z innych ksiąg parafialnych należy wymienić: katechumenów, bierzmowanych, stypendiów mszalnych, pierwszej
Komunii św., itd., por. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, s. 442443.
65
KPK 1983, kan. 491 § 2.
66
Por. Statut Archiwum Archidiecezjalnego ob. łac. w Przemyślu, w: Synod
Archidiecezji Przemyskiej 1995-2000. Statuty i aneksy, Przemyśl 2000, s. 291-294.
Do archiwum trafiają np. akta metrykalne z parafii po upływie 100 lat od ich wytworzenia, por. tamże, § 10. Por. także Regulamin Pracowni Archiwum Archidiecezjalnego
ob. łac. w Przemyślu, tamże, s. 363-364.
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albo wypożyczać je, należy zachować normy ustanowione przez biskupa diecezjalnego”67.
Istnienie zasobów archiwalnych kościelnych stanowi także jedno
z zagadnień prawa wyznaniowego. Wskazać należy zwłaszcza dwa
akty prawne. Prawo do posiadania własnych archiwów gwarantuje Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego z 1989 r.68
Z kolei Konkordat z 1993 r. podkreśla potrzebę ochrony dokumentów
archiwalnych69.
3. Kościół katolicki w Polsce a dane osobowe
Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski z 2009 r. o ochronie danych
osobowych bazuje na dwóch płaszczyznach, tj. na polskiej ustawie
z 1997 r. oraz na normach prawa kanonicznego. Jak każda instrukcja
na płaszczyźnie prawa kanonicznego, tak i ta, wyjaśnia przepisy ustaw
oraz rozwija i określa racje, które należy uwzględnić przy jej zastosowaniu70. Struktura instrukcji zawiera trzy zasadnicze segmenty. Po
wprowadzeniu, podane są informacje ogólne, następnie wskazania, jak
zabezpieczać dane osobowe, i na koniec umieszczono przykładowo
67
KPK 1983, kan. 491 § 3. O dokumentach Stolicy Apostolskiej nt. archiwów kościelnych, por. L. C h i a p p e t t a, Il Codice di Diritto Canonico, s. 616-617.
68
Por. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1989 Nr 29 Poz. 154, art. 50 ust. 1. Archiwa
kościelne stanowią niepaństwowy zasób archiwalny ewidencjonowany, por. Ustawa
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. 1983
Nr 38 Poz. 173, art. 42, 45. Por. także Prawo wyznaniowe, red. H. M i s z t a l,
P. S t a n i s z, wyd. 2, Lublin 2003, s. 380-382.
69
„1. W każdej diecezji komisja powołana przez biskupa diecezjalnego będzie współpracować z właściwymi władzami państwowymi w celu ochrony znajdujących się w obiektach sakralnych i kościelnych dóbr kultury o ogólnonarodowym
znaczeniu oraz dokumentów archiwalnych o wartości historycznej i artystycznej. 2.
Kompetentne władze państwowe i Konferencja Episkopatu Polski opracują zasady udostępniania dóbr kultury będących własnością lub pozostających we władaniu
Kościoła.”, Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z dnia
28 lipca 1993 r., Dz. U. 1998 Poz. 51 Poz. 318, art. 25.
70
Por. KPK 1983, kan. 34 § 1. Zagadnienie ochrony danych osobowych w prawodawstwie innych konferencji episkopatów, por. I. A r r i e t a, Konferencje biskupów
a ustawodawstwo o prawie do prywatności i ochronie danych osobowych, w: Ochrona
danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele, Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Instytut Prawa Kanonicznego Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie (15 maja 2001r.), Kraków 2001, s. 41-66.

58

KS. A. DOMASZK

[16]

zapytania kierowane do Generalnego Inspektora dotyczące działalności Kościoła katolickiego w Polsce.
3.1. Informacje ogólne
Na pierwszym miejscu (pkt. 1), instrukcja wskazuje na podstawę
prawną, tj. na wyżej już omawianą ustawę z 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na 47 i 51 artykuł Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej. Tak określona podstawa prawna jest rodzajem kanonizacji
ustaw państwowych w systemie prawa kanonicznego71. W wykładni
stosowania ustawy o ochronie danych osobowych przez Kościół katolicki należy uwzględnić zasadę autonomii i niezależności Państwa
i Kościoła, która jest obecna w art. 25 ust. 3 Konstytucji RP oraz w art. 1
Konkordatu z 1993 r.72
Następnie treść instrukcji przybliża podstawowe pojęcia i zasady dotyczące ochrony danych osobowych (pkt. 2-6). Podstawowym
jest termin: „dane osobowe”, z rozróżnieniem na dane zwykłe i dane
szczególnie chronione (dane wrażliwe). Kolejnym pojęciem jest „zbiór
danych”, który może być utworzony „w systemie tradycyjnym (papierowym), albo w systemie informatycznym (np.: w postaci kartotek
parafialnych, programów kadrowo-płacowych)”73.
Instrukcja rozwija dalej kwestię przetwarzania danych, co w systemach informatycznych może się sprowadzić także do przesłania maila lub wysłania sms-a. Podstawą przetwarzania danych jest przepis
prawa lub zgoda osoby, której dane dotyczą (zgodnie z art. 23 ustawy
o ochronie danych). Po myśli art. 27 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 1997 r., zgoda osoby nie jest potrzebna, gdy chodzi o wykonywanie działań statu71
„Ustawy państwowe, do których odsyła prawo kościelne, należy zachować
w prawie kanonicznym na ile nie są przeciwne prawu Bożemu i o ile prawo kanoniczne czego innego nie zastrzega.”, KPK 1983, kan. 22.
72
Por. A. M e z g l e w s k i, H. M i s z t a l, P. S t a n i s z, Prawo wyznaniowe,
wyd. 2, Warszawa 2008, s. 209. Należy zarazem zauważyć, że sama instrukcja jest
przykładem współpracy; dokument został przygotowany i podpisany przez Michała
Serzyckiego - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz sekretarza
generalnego Konferencji Episkopatu Polski - bpa Stanisława Budzika.
73
Instrukcja KEP, nr I/3. Przetwarzanie danych osobowych w praktyce Kościoła
katolickiego obejmuje prowadzenie ksiąg i kartotek parafialnych, formację alumnów
seminariów duchownych i kandydatów do życia konsekrowanego oraz procedury sądowe, por. A. M e z g l e w s k i, H. M i s z t a l, P. S t a n i s z, Prawo wyznaniowe, s. 207.
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towych Kościoła katolickiego wobec członków wspólnoty kościelnej
lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z ich działalnością i zapewnione są pełne gwarancje ochrony przetwarzanych
danych74. „Przystąpienie do kościoła, czy związku wyznaniowego,
oznacza zgodę na przyjęcie wewnętrznych regulacji, określających zasady działania i statusu członków kościoła, czy związku wyznaniowego. Z tego względu będąc członkiem określonej organizacji nie można
nie przyjmować jej zasad działania”75.
Zasadniczo zbiory danych Kościoła katolickiego nie podlegają obowiązkowi rejestracji. Tym samym Generalny Inspektor nie posiada
pełni uprawnień kontrolnych wobec zbiorów kościelnych, np. kartoteki parafialnej. Generalny Inspektor nie posiada m.in. prawa wstępu do
pomieszczeń, gdzie są zbiory danych, wglądu do wszelkich dokumentów, sporządzania kopii danych, wydawania decyzji administracyjnych,
itd.76 Jednakże, w uzasadnionych przypadkach, Generalny Inspektor
może żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień, aby ustalić
stan faktyczny77. Innymi przykładami zbiorów, których nie zgłasza się
do biura Generalnego Inspektora są: informacje o darczyńcach (katolikach), księżach, kanonikach, biskupach, członkach instytutów życia
konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, uczniach szkół
katolickich, czy osobach ochrzczonych78. Zapis instrukcji potwierdza,
że jeśli są przetwarzane dane osób nienależących do Kościoła (art. 43
ust. 2 pkt. 3 ustawy z 1997 r.), to zbiory powinny być zgłoszone do
rejestracji79. Obowiązuje też zgłoszenie zbiorów danych osobowych
74
„Przetwarzanie danych szczególnie chronionych osób nienależących do Kościoła
jest dopuszczalne za pisemną zgodą tych osób (art. 27 ust. 2 pkt. 1).” Instrukcja KEP,
nr I/4; por. też Instrukcja KEP, Lista pytań, nr 12.
75
E. K u l e s z a, Ochrona danych osobowych…, s. 17.
76
Por. ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych, s. 9. Ograniczenie
uprawnień kontrolnych Generalnego Inspektora potwierdza autonomię kościołów
i związków wyznaniowych, w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych
swoich członków i to według własnych reguł danego kościoła, por. E. K u l e s z a,
Ochrona danych osobowych…, s. 16.
77
Por. ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych, s. 10; Instrukcja
KEP, Lista pytań, nr 8.
78
Por. tamże, nr 2.
79
Por. Instrukcja KEP, nr I/5. Przy rejestracji zbiorów obowiązuje Rozporządzenie
Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie
wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony
Danych Osobowych.
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mieszkańców domów opieki społecznej prowadzonych przez instytuty
zakonne, a także osób, którym udziela się wsparcia lub pomocy (np.
bezdomni korzystający z noclegowni prowadzonych przez Caritas)80.
Zbiory zgłoszone do rejestracji są umieszczone w ogólnokrajowym
jawnym rejestrze zbiorów przy biurze Generalnego Inspektora81.
Ostatni punkt spośród informacji ogólnych instrukcji Konferencji
Episkopatu szczególnie zobowiązuje kościelne osoby prawne do staranności w przetwarzaniu danych. W odniesieniu do osób, które nie
należą do Kościoła lub nie utrzymują z nim stałych kontaktów, należy
w pełni stosować wymogi ustawy o ochronie danych osobowych82.
3.2. Zabezpieczenie danych osobowych
Szanując wartość posiadanych informacji o każdej osobie należy uważnie przemyśleć pytanie, jak zabezpieczyć posiadane zbiory
danych osobowych. Druga część instrukcji Konferencji Episkopatu
Polski wyraźnie ustosunkowuje się do tej kwestii. Staranność w zabezpieczeniu danych stanowi zasadę ogólną; Kościół może przetwarzać dane osobowe, ale czyni to z pełnym poszanowaniem godności
jednostki83.
Por. Instrukcja KEP, Lista pytań, nr 2.
Por. tamże, nr 3.
82
„Kościelne osoby prawne, o których mowa w Ustawie z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (np. diecezje,
parafie, zgromadzenia zakonne, Caritas Polska, Caritas diecezji, kościelne instytuty
naukowe, czy Papieskie Wydziały Teologiczne), jak również działające w ich ramach
kościelne wydawnictwa, zakłady wytwórcze, usługowe i handlowe, zakłady charytatywno-opiekuńcze, szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, nieposiadające
osobowości prawnej są zobligowane do dołożenia szczególnej staranności w procesie przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych w ramach swojej działalności.
Do takich jednostek organizacyjnych Kościoła ustawa znajduje zastosowanie w pełni
w przypadku przetwarzania danych osób nienależących do Kościoła i nieutrzymujących z nim stałych kontaktów (tzn. muszą być wykonane przez administratora danych wszelkie obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych).”,
Instrukcja KEP, nr I/6. Zbieranie i przetwarzanie informacji o osobach niewierzących
w parafii, jest dozwolone za ich pisemną zgodą oraz po poinformowaniu, w jakim celu
to się czyni, por. Instrukcja KEP, Lista pytań, nr 5.
83
Por. Instrukcja KEP, nr II/1; brak staranności może spowodować odpowiedzialność karną, por. tamże. Staranność przetwarzania danych wymaga stosowania
odpowiednich rozporządzeń, por. Rozporządzenie Ministra Administracji i Spraw
Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
80
81
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Zasada ta powinna przyświecać administratorom danych, którymi
często są organy kościelnych osób prawnych. Instrukcja przykładowo
wymienia biskupów, czy proboszczów84. Administrator ma obowiązek
zabezpieczyć dane przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Zabezpieczenie dotyczy tak danych przetwarzanych w sposób tradycyjny (np. papierowy), jak i w systemach
informatycznych (np. informacje zebrane w komputerze).
Szczególne sytuacje, które domagają się staranności przy przetwarzaniu danych osobowych, powstają w związku z ogłoszeniami
parafialnymi. Obowiązek ustalenia braku przeszkód pomiędzy narzeczonymi prowadzi do wygłoszenia tzw. zapowiedzi85. Wygłasza się je
ustnie lub wywiesza informację w gablotach ogłoszeń parafialnych
podając nazwiska, stan cywilny i przynależność parafialną. Należy
w takiej sytuacji zachować adekwatność przetwarzanych danych, aby
zakres ujawnionych informacji był proporcjonalny do realizacji obowiązku oraz do poszanowania godności narzeczonych. Ogłasza się
tylko najbardziej konieczne informacje, które nie naruszają prywatności osób86. Proboszcz wygłaszając zapowiedzi przedmałżeńskie nie
narusza zapisów ustawy o ochronie danych osobowych i nie potrzebuje odrębnej zgody narzeczonych na głoszenie zapowiedzi87. Troska
o bezpieczeństwo informacji wyklucza ponadto ich przekazywanie
osobom trzecim, w związku z planowanym przyjęciem sakramentu,
np. fotografom, kwiaciarzom, handlowcom, itd.88
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych.
84
Por. Instrukcja KEP, nr II/2.
85
Por. KPK 1983, kan. 1069.
86
Por. Instrukcja KEP, Lista pytań, nr 6. Ogłoszenia imienia i nazwiska narzeczonych oraz parafii, z których pochodzą nie można łączyć z ich adresami zamieszkania.
Publiczne ogłaszanie, którzy parafianie nie uiścili składek na cele parafialne narusza
ich prywatność; dopuszczalne jest kierowanie imiennych wezwań do uregulowania
należności, por. tamże.
87
Por. Z. J a n c z e w s k i, Zapowiedzi przedmałżeńskie a prawo do ochrony danych osobowych, Ius matrimoniale 12/18 (2007), s. 63. Z. Janczewski stwierdza, że nie
należy podawać adresów zamieszkania, uzasadniając to narażeniem narzeczonych na
niechciane propozycje komercyjne, por. tamże.
88
Por. Instrukcja KEP, Lista pytań, nr 7. Uważam, że ostrożność w udzielaniu informacji winna obejmować udzielanie wszystkich sakramentów i sakramentaliów, nie
tylko małżeństwa.
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Dane są przechowywane i przetwarzane w określonym miejscu fizycznym. Dlatego tekst instrukcji Konferencji Episkopatu nakazuje
zabezpieczenie budynku, pomieszczeń, czy części pomieszczeń przez:
„a) zastosowanie odpowiednich zamków, drzwi, systemów alarmowych, itp.; b) zapewnienie kluczy do pomieszczeń, szaf, biurek, itp.
oraz kontroli ich używania; c) zabezpieczenie przed dostępem osób
trzecich na czas nieobecności w pomieszczeniach osób upoważnionych”89. Dokumenty stanowią cenne źródło danych osobowych, więc
należy je chronić. Dostęp do dokumentów mogą mieć tylko osoby
upoważnione, zobowiązane do tajemnicy; zbędne dokumenty należy
niszczyć, tak, by nie można odtworzyć ich zawartości; po pracy trzeba
dokumenty przechowywać w zamkniętych szafach90. Nie można więc
zostawiać dokumentów w miejscach ogólnie dostępnych lub w otwartych szafach. Te zasady bezpieczeństwa są zbieżne z normami kanonicznymi, które dotyczą archiwów kościelnych.
Kartoteki i księgi parafialne są zbiorami danych potrzebnych dla
realizacji celów własnych Kościoła (w terminologii ustawy z 1997 r.
– realizacji celów statutowych). Zwłaszcza proboszcz, po myśli kan.
535 Kodeksu z 1983 r., jest odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie tych ksiąg. On też odpowiada za bezpieczeństwo danych
osobowych zebranych w kancelarii i archiwum parafialnym91. Ustawa
o ochronie danych osobowych chroni prawa żyjących. Dlatego nie
ma ona bezpośredniego zastosowania do informacji nt. zmarłych92.
Ewentualny wgląd do księgi zmarłych w kancelarii parafialnej musi
dokonać się w oparciu o poszanowanie godności osoby zmarłej i jej
rodziny93.
89
Instrukcja KEP, nr II/3 pkt. 1. Temat bezpieczeństwa budynków kościelnych podejmują specjalistyczne opracowania, np. por. S. K o c e w i a k, P. O g r o d z k i,
J. R u l e w i c z, Vademecum zabezpieczenia obiektów sakralnych, wyd. 2, Warszawa
2006. Starsze wytyczne, m.in. dotyczące bezpieczeństwa budynków, zawierają następujące dokumenty: K o m i s j a E p i s k o p a t u P o l s k i ds. S z t u k i
K o ś c i e l n e j, Konserwacja i zabezpieczenie zabytków sztuki kościelnej,
17.06.1970, w: Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski 1966-1993,
Lublin 1994, s. 307-309; K o n f e r e n c j a E p i s k o p a t u P o l s k i, Normy
postępowania w sprawach sztuki kościelnej, 25.01.1973, tamże, s. 311-330.
90
Por. Instrukcja KEP, nr II/3 pkt. 2.
91
Por. Instrukcja KEP, Lista pytań, nr 10-11.
92
Por. ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych, s. 28.
93
Por. Instrukcja KEP, Lista pytań, nr 13.
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Informacje o parafianach mogą być nieaktualne lub błędne. Rodzi
to pytania o prawo parafian do uzupełnienia, czy sprostowania zmian
w dokumentach parafialnych. Instrukcja Konferencji Episkopatu
Polski podaje odpowiedź, choć pytanie było skierowane bezpośrednio do Generalnego Inspektora. „W przypadku, gdy w dokumentach
przechowywane są informacje dotyczące np. nieaktualnego adresu zamieszkania, nazwiska lub numeru telefonu, to administrator danych,
np. proboszcz, ma obowiązek ich sprostowania (art. 35 ust. 1 ustawy
o ochronie danych osobowych), jak również obowiązek uzupełnienia
danych niekompletnych”94. Inaczej wygląda sprawa, gdy osoba, która
występuje z Kościoła katolickiego, żąda usunięcia danych osobowych
z ksiąg parafialnych (ogólnie-kościelnych). Archiwizacja dokumentów kościelnych dokonuje się w oparciu o zasady prawa kanonicznego
i instrukcja ustala, że takie prawo usunięcia danych nie przysługuje
osobie95. Fakt wystąpienia z Kościoła jest odnotowywany w księdze
chrztów96. Wszelkie zmiany w księgach metrykalnych można dokonać
za pisemną zgodą kurii diecezjalnej97.
94
Tamże, nr 14. Uważam, że taki zapis należy odnieść zwłaszcza do kartoteki
parafialnej.
95
Por. tamże, nr 9. O osobie, która wystąpiła z Kościoła nie zbiera się więcej danych. Jednak w związku z prawami osób trzecich nie jest wykluczone przetwarzanie już posiadanych informacji. Przykładowo, małżonek, który nadal pozostaje
w Kościele, ma prawo do dokumentu kościelnego, w którym pojawią się dane osoby, która porzuciła wspólnotę kościelną, por. A. M e z g l e w s k i, H. M i s z t a l,
P. S t a n i s z, Prawo wyznaniowe, s. 211.
96
„Jednocześnie należy wyjaśnić zainteresowanemu, że chrzest jest wydarzeniem,
którego nie da się wymazać z historii życia człowieka, dlatego wykreślenie aktu z księgi chrztu nie jest możliwe. Gdyby ktoś powoływał się na prawo o ochronie danych
osobowych, należy wyjaśnić, że w tej sprawie nie ma ono zastosowania (…).”, por.
K o n f e r e n c j a E p i s k o p a t u P o l s k i, Zasady postępowania w sprawie
formalnego aktu wystąpienia z Kościoła, 29.09.2008, http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=2008929_0 (data dostępu: 18.06.2010), nr 11; adnotacje w księdze chrztu nt. wystąpienia z Kościoła, por. tamże, nr 12, 14.
97
Temat nanoszenia urzędowych zapisów oraz uprawnionych zmian w księdze
ochrzczonych, por. W. W e n z, Kancelaria parafialna…, s. 105-109. Zabieg zmiany
płci oraz decyzja sądu państwowego w tej sprawie nie daje podstaw do wprowadzania
zmian w księgach parafialnych. Informację o zmianie płci należy umieścić na marginesie księgi ochrzczonych wraz z kopiami dokumentów; podstawę do zmiany danych
w księgach parafialnych daje decyzja dykasterii Kurii Rzymskiej, por. Komunikat
Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, 04.10.2004, N. 11.170/04.

64

KS. A. DOMASZK

[22]

Bezpieczeństwo danych zamieszczonych w księgach parafialnych
ogranicza dostęp osób postronnych do informacji. Proboszcz, odpowiedzialny za ochronę danych osobowych, umożliwia wgląd do poszczególnych ksiąg tym osobom, których te dane bezpośrednio dotyczą,
zakładając uzasadnioną i poważną rację i chroniąc jednocześnie prawa
innych osób. Czynnik ochrony danych osobowych skłania do traktowania ksiąg parafialnych jako tajnych. Wyjątkowo, cel np. kwerendy
naukowej upoważnia proboszcza do umożliwienia wglądu lub wypożyczenia akt naukowcom, czy historykom, za pozostawionym rewersem.
Może to uczynić na podstawie pisemnej zgody kurii diecezjalnej98.
Pozostając jeszcze przy osobie proboszcza i jego roli w zabezpieczeniu informacji o osobach, ochrona ta rozciąga się również na nauczanie
religii w szkołach publicznych. Proboszcz, na mocy norm prawa kanonicznego i art. 12 Konkordatu, sprawuje nadzór nad katechezą szkolną,
np. przez jej wizytację. Katecheta może przekazywać proboszczowi
informacje o uczęszczaniu uczniów na katechezę i ich wynikach nauczania. W odniesieniu do uczniów nienależących do Kościoła katolickiego, katecheta mógłby przekazywać te dane, za ich zgodą lub za
zgodą ich opiekunów prawnych99.
Kościelne osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne mogą
prowadzić szkoły, przedszkola, szpitale, domy pomocy społecznej, świetlice, itd. Prawa i obowiązki instytucji kościelnych opierają
się na szczegółowych ustawach, np. ustawie o systemie oświaty100.
Zastosowanie ustawy o ochronie danych osobowych występuje o tyle,
o ile konkretna ustawa nie reguluje jakiejś kwestii. Ewentualne udostępnienie danych osobowych może nastąpić w ściśle określonym celu
i zakresie tym podmiotom, które wykażą legalność swego działania,
np. sądom, prokuraturze, policji, innym organom prowadzącym postępowania na podstawie odrębnych procedur101.
Obok tradycyjnych systemów przechowywania informacji, także
nowoczesne systemy informatyczne są źródłami danych osobowych.
Dlatego należy zapewnić bezpieczeństwo informacji poprzez: „a) zapewnienie dostępu do komputerów wyłącznie osobom upoważnionym
Por. W. W e n z, Kancelaria parafialna…, s. 114-115.
Por. Instrukcja KEP, Lista pytań, nr 15.
100
Por. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, Dz. U. 1991 Nr 95 Poz.
425 z późn. zm.
101
Por. Instrukcja KEP, Lista pytań, nr 16.
98
99
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(np. ustawienie monitorów komputerowych w sposób uniemożliwiający osobom postronnym zapoznanie się z danymi, zachowanie
w tajemnicy haseł dostępu do komputerów, zastosowanie wygaszacza
ekranu w momencie niekorzystania z komputera); b) przechowywanie elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe
(dyskietki, płyty CD, taśmy magnetyczne) w sposób zabezpieczający
przed nieuprawnionym przejęciem, odczytem, skopiowaniem lub zniszczeniem; c) w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na komputerze przenośnym (laptopie), niezbędne jest zachowanie szczególnej
ostrożności podczas jego transportu, przechowywania i użytkowania
w terenie oraz zastosowanie programu szyfrującego; d) systemy informatyczne, przy użyciu których przetwarzane są dane osobowe, zabezpiecza
się przed utratą zasilania poprzez zastosowanie urządzeń UPS; e) systemy informatyczne, przy użyciu których przetwarzane są dane osobowe,
zabezpiecza się przed utratą danych poprzez wykonywanie okresowych
kopii bezpieczeństwa; f) systemy informatyczne, przy użyciu których
przetwarzane są dane osobowe, zabezpiecza się przed zagrożeniami
pochodzącymi z sieci publicznej Internet za pomocą specjalistycznych
mechanizmów teleinformatycznych, takich jak: – zapora ogniowa (tzw.
„firewall”), – system wykrywania włamań,– oprogramowanie antywirusowe. Zagrożenia powyższe można wyeliminować poprzez korzystanie
z komputera niemającego połączenia z Internetem”102.
Te zasady bezpieczeństwa instrukcja z 2009 r. uzupełnia przypomnieniem, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z komputerów. Chodzi
o nieotwieranie załączników poczty elektronicznej od nieznanych
nadawców, używanie legalnych programów, unikanie stron, które
mogą zawierać treści o charakterze przestępczym, hakerskim lub nielegalnym – ze względu na szkodliwe oprogramowanie, niestosowanie
opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł, aktualizowanie systemu operacyjnego komputera, systemu antywirusowego,
jak również systemu firewall103.
Dodatkowo, zaleca się, aby na użytek poszczególnych osób prawnych, administrator danych opracował pisemną instrukcję104. Taki
Instrukcja KEP, nr II/3 pkt. 3.
Por. tamże, nr II/ 4; w sieci internetowej nikt nie jest do końca anonimowy, a informacja o korzystaniu z konkretnej strony www jest utrwalana, co może być wykorzystane przez różne podmioty dla celów niezgodnych z prawem, por. tamże.
104
Por. tamże, nr II/ 5.
102
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instrument zawiera reguły i praktyczne wyjaśnienia nt. zarządzania
i ochrony informacjami. Jeśli dostęp do danych mają osoby trzecie, to
administrator może wyznaczyć osobę, która będzie nadzorowała bezpieczeństwo informacyjne. Widać tu zbieżność z art. 36 ust. 3 ustawy z 1997 r., która zaleca ustanowienie administratora bezpieczeństwa
informacji.
Kolejny punkt instrukcji (nr II/6) Konferencji Episkopatu przywołuje kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Są to, już wyżej
omówione normy nt. archiwizacji dokumentów. Ostatnim segmentem
instrukcji jest lista pytań związanych z działalnością Kościoła katolickiego, a kierowanych do Generalnego Inspektora Danych Osobowych
w Polsce. Przytoczenie pytań i odpowiedzi, w instrukcji kościelnej,
stanowi praktyczne jej uzupełnienie i swego rodzaju wykładnię dla
problemów pojawiających się na styku norm o ochronie danych osobowych i życia Kościoła w Polsce.
Zakończenie
Współczesne prawo o ochronie danych osobowych nakłada obowiązki na wszystkich administratorów baz danych. W ten sposób chroni się także prawa katolików oraz innych osób. Przestrzeganie tych
norm zabezpiecza legalność działania podmiotów kościelnych, ale także stanowi wyraz ich duszpasterskiej troski.
W punkcie pierwszym zostały w formie skróconej przedstawione
wymogi ustawy o ochronie danych osobowych. Ich przybliżenie było
konieczne dla lepszego zrozumienia zapisów instrukcji Konferencji
Episkopatu Polski o ochronie danych osobowych. Zarazem, instrukcja ta opiera się na prawie kanonicznym. Dlatego należy pamiętać
o normach Kodeksu Prawa Kanonicznego, zwłaszcza o kan. 220, który
chroni dobre imię i intymność każdej osoby. Ponadto normy kodeksowe obejmują problematykę archiwów kościelnych i przechowywania
tamże dokumentów.
Instrukcja Konferencji Episkopatu z 2009 r. jest potrzebnym narzędziem dla ochrony danych osobowych w przestrzeni prawa kanonicznego. Przybliża ponadto temat, który nie jest w pełni uświadomiony
wśród kościelnych administratorów danych osobowych. Kościół jest
wyczulony na ochronę dobrego imienia i intymności (prywatności)
osób, o czym świadczą normy kanoniczne. Jednakże współczesny rozwój społeczny oraz technologiczny domaga się zwiększenia ochrony

[25]

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

67

danych osobowych. Wydaje się, że kościelne podejście do dokumentów, ich ochrony i uszanowania zapewnia w dużej mierze ochronę danych osobowych.
Przestrzenią, która może być mniej postrzegana, jako wymagająca troski, to nowe systemy informatyczne. Ustawa oraz instrukcja
kościelna poleca chronić bezpieczeństwo danych także w nowych
systemach informatycznych. Potrzebne jest uczulanie kościelnych administratorów danych na zabezpieczanie techniczne i organizacyjne
również, gdy chodzi o wykorzystanie komputerów, sieci internetowej,
sieci wewnętrznej (w obrębie np. określonych osób prawnych) oraz
wszelkich elektronicznych nośników. Ten temat wymaga zarazem dalszych badań.
The protection of personal data – ministerial duty
In democratic state the protection of personal data is a legal standard. The basic
legal act which is in force in Poland is the Act of 29 August 1997 on the Protection
of Personal Data. In the first part of the article there are presented the requirements of
polish law related to the above subject.
In the second part of the elaboration norms of canon common law, which correspond
with subject matter, has been adduced and amplified. In particular, content of 220
Canon of the Code of Canon Law (1983) protects good reputation and privacy of any
person. Furthermore norms of the Code include problems connected with ecclesiastical
records and safekeeping the documents, which contain personal data.
The third part of the article presents norms that oblige to protect personal data within
Catholic Church in Poland. Conference of Poland’s Episcopacy in 2009 published an
instruction on the protection of personal data.
Contemporary law on protection of personal data obliges all database administrators.
In that way it also protects Catholics’ and others laws. Adhering to those norms
preserve legitimacy of ecclesiastical subject functioning, but also states their pastoral
care. Concern for moral good of the faithful includes also respect for every piece of
information concerning individual Catholic.
New information systems are also the field requiring concern. Polish legal act and
ecclesiastical instruction recommends protecting safety of data also in new information
systems. That is why ecclesiastical administrators of data ought to protect personal
data when using computers, the Internet and all data storage devices. At the same time
that subject requires further researches.
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CZY ZAWSZE „WYRZECZENIE SIĘ ZŁA”? PROBLEMY
PRAWNE, TEOLOGICZNE
I LITURGICZNE PRZY UDZIELANIU SAKRAMENTU
CHRZTU ŚWIĘTEGO DZIECIOM
Treść: Wstęp. – 1. Wyrzeczenia się zła i wyznanie wiary – płaszczyzna wyjścia
liturgii chrztu świętego. – 2. Wiara i grzech – interpretacja teologiczna sprzecznego
korelatu. – 3. Stanowisko kanonistyki – próba rozwiązania. – Zakończenie.

Wstęp
Zasadniczy kontekst zasygnalizowanej w tytule artykułu kwestii
prowadzi do jednego z fundamentalnych pytań, które należy postawić
wychodząc z płaszczyzny fenomenologicznej, a mianowicie w jakim
kontekście liturgicznym występuje sakrament chrztu, oraz jak owo środowisko liturgiczne ma się do obiektywnej prawdy o rzeczywistości
tych, którzy w niej uczestniczą. Nie tyle chodzi tu o samych kandydatów do chrztu – niemowlęta, dzieci czy dorosłych – ale o tych, którzy
przedstawiają Kościołowi kandydatów do chrztu i czynnie uczestniczą
w liturgii tego sakramentu.
Kto w sposób świadomy przeżywał chrzest dorosłego lub dziecka,
ten nie ma wątpliwości, że zarówno w słowach, jak i znakach mamy do
czynienia z autentycznym dialogiem kandydata do chrztu lub w przypadku dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz chrzestnych z Kościołem Jezusa Chrystusa. Te właśnie osoby dają odpowiedź
wiary, a w istotnym momencie obrzędów chrzcielnych dowiadują się,
podejmują się i doświadczają tego, od czego wiara wyzwala, co daje
i jakie stawia wymagania1.
1
Por. G. K o c h, Sakramentologia. Zbawienie przez sakramenty, Kraków 1999,
s. 135.
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W kontekście naszych rozważań dotyczących sakramentu chrztu,
a właściwie jednego z elementów jego liturgii, wyrzeczenia się zła
i połączonego z nim integralnie wyznania wiary, zasadniczym wydaje
się przytoczenie fundamentalnych założeń teologicznych i prawnych
zawartych w dwóch dokumentach Kościoła: Katechizmie Kościoła
Katolickiego i Kodeksie Prawa Kanonicznego. Pierwszy z nich ujmuje
chrzest święty jako fundament całego życia chrześcijańskiego, bramę
życia w Duchu i bramę otwierającą dostęp do innych sakramentów.
Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest
sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK, nr 1214).
Natomiast w Kodeksie Prawa Kanonicznego chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone
przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci
Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem
włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie
w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej
(KPK, kan. 849). Mając tak osadzony fundament rzeczywistości sakramentalnej, w której będziemy się poruszać, możemy przejść do dalszych rozważań o słuszności stosowania niektórych elementów liturgii
sakramentu chrztu dzieci (niemowląt). Na przedmiotowe zagadnienie
spojrzymy integralnie z trzech płaszczyzn – liturgicznej, teologicznej
i kanonicznej.
1. Wyrzeczenia się zła i wyznanie wiary – płaszczyzna wyjścia
liturgii chrztu świętego
Nie wchodząc w dywagacje na temat różnic pomiędzy wyznaniem
wiary tzw. Apostolicum, a Symbolem Nicejsko-Konstantynopolitań
skim, łatwo dojść do wniosku, iż w pierwotnym Kościele wiązało się
ono w pierwszym rzędzie z liturgią sakramentu chrztu świętego, później dopiero znalazło swoje miejsce w liturgii Eucharystii. Formuła
chrztu połączona z wyznaniem wiary człowieka ochrzczonego przetrwała w Kościele do dziś. Uważano ją za odpowiednią, bo dobrze
wskazywała na znaczenie wiary przy chrzcie. Jednak podczas obrzędu
chrztu wiarę wyznawali dorośli, a nie dzieci, a wynikało to z oczywistych racji. Tymczasem z biegiem wieków coraz częściej zaczęto udzielać chrztu niemowlętom. Gdy stało się to zasadą, zaczęto wprowadzać
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nowe formuły wyznania wiary. Owa ewolucja zachodziła powoli, pomiędzy wiekiem IV a VII i co niezwykle ciekawe, najpóźniej dokonała
się w samym Rzymie2. W większości przypadków formuły wyznania
wiary były połączone z wyrzeczeniem się zła i szatana. Takie opisy
znajdujemy u św. Justyna, który zwraca uwagę, iż przed przyjęciem
chrztu świętego katechumeni wyznają wiarę i przyrzekają, że będą żyć
według nauki, słów i woli Chrystusa3. Analogicznie Tertulian w swoim dziele De baptismo podkreśla, iż katechumeni przed przyjęciem
chrztu świętego składali obszerne wyznanie wiary4. Na szeroki opis
liturgii sakramentu chrztu natrafiamy u Hipolita Rzymskiego, sięga
on swymi korzeniami prawdopodobnie pontyfikatu papieża Wiktora
(189-197)5. Kolejne świadectwa potwierdzające tę praktykę Kościoła
to Sakramentarz Gelazjański6 z V w., Sakramentarz Gregoriański7
z VII w., Ordo L8 z X w., Ordo baptismatis9 z X w. Także słynny Rituale
2
Por. R. B e r a u d y, L’initiation chretienne, w: A.G. Martimort, L’Eglise en
prière. Introduction à la liturgie, Paris-Tournai-Rome-New York 1965, s. 538-539;
M. P a s t u s z k o, Prawo o sakramentach świętych. Normy ogólne i sakrament
chrztu, t. 1, Warszawa 1983, s. 209.
3
Por. Św. J u s t y n, Apologia I, 61, PG 6, 410.
4
Por. T e r t u l i a n, De baptismo, PL 1, 1215.
5
 ��������������������������������������������������������������������������
«Descendat autem cum eo diaconus hoc modo. Cum ergo descendit qui baptizatur in aquam, dicat ei ille qui baptizat manum imponens super eum sic: Credis in Deum
Patrem omnipotentem? Et qui baptizatur etiam dicat: Credo. Et statim manum habens
in caput eius impositam baptlzet semel. Et postea dicat: Credis in Christum Iesum
Filium Dei, qui natus est de Spiritu Sancto ex Maria Vrgine et crucifixus sub Pontio
Pilato et mortuus est (et sepultus) et resurexit die tertia vivus a mortuis et ascendit in
caelis et sedit ad dexteram Patris venturus iudicare vivos et mortuuos: Et cum ille dixeriti: Credo, iterum baptizetur. Et iterum dicat Credis in Spiritu Sancto et Sanctam
Ecclesiam et carnis resurectionem: Dicat ergo qui baptizatur: Credo. Et sic tertia vice
baptizetur». - Św. H i p o l i t R z y m s k i, Traditio apostolica, w: B. Botte, La
Tradition apostolique de Saint Hippolyte, essai de reconstitution, Münster Westfallen
1963, s. 48-50. Por. także, J.N.D. K e l l y, Altchrisliche Glaubensbekenntnisse.
Gesichte und Theologie, Göttingen 1972, s. 9-11, 103-132; M. K u n z l e r, Liturgia
Kościoła, Poznań 1999, s. 345.
6
Por. Sacramentarium Gelasianum, XLIII, w: L.C. Mohlberg, Liber Sacramento
rum Romanae Aecclesiae ordinis anni circuli (Cod. Vat. Reg. lat. 316/Paris Bibl. Nat.
7193, 41/56), Roma 1960, nr 449, s. 74.
7
Por. H. L i e t z m a n n, Das Sacramentarium gregorianum nach dem Aachener
Urexemplar herausgegeben, Münster Westfallen 1921, s. 50-53.
8
Por. M. A n d r i e u, Les Ordines romani du haut moyen age, VIII - X siecles,
t. 5, Louvain 1948-1961, s. 261-262.
9
Por. Ordo baptismatis, PL 138, 949.
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Romanum z 1614 r. również wskazuje, że chrzest niemowląt poprzedzały: wyznanie wiary, modlitwa Ojcze nasz, potrójne pytanie o wiarę
oraz wyrzeczenie się złego ducha, którego w imieniu dziecka dokonywał – i tu uwaga – chrzestny10, a nie rodzice biologiczni.
Aktualnie obowiązujące przepisy liturgiczne nakazują czynić podobnie. W obowiązującym Obrzędzie chrztu dzieci dostosowanym
do zwyczajów diecezji polskich celebrans przemawia do rodziców
i chrzestnych: Drodzy rodzice i chrzestni. Przyniesione przez was
dziecko otrzyma z miłości Bożej przez sakrament chrztu nowe życie
z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak,
aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić
jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi
podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara
Kościoła, w której wasze dziecko otrzymuje chrzest11.
A następnie pyta:
Celebrans: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci
Bożych?
Rodzice i Chrzestni: Wyrzekamy się.
Celebrans: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby
was grzech nie opanował?
Rodzice i Chrzestni: Wyrzekamy się.
Celebrans: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą
grzechu?
Rodzice i Chrzestni: Wyrzekamy się.12
Tak ujęta formuła wyrzeczenia się zła i wyznania wiary, zawarta
w obrzędach sakramentu chrztu nie jest niczym nowym, a tym bardziej
zaskakującym. Biorąc pod uwagę w/w przesłanki historyczne i liturgiczne oraz ogromne wpływy Soboru Watykańskiego II łatwo dostrzec,
iż już w Konstytucji o Liturgii w nr 67 zwraca się uwagę, iż należy
uwydatnić rolę i obowiązki rodziców dziecka. Tym śladem zatem idzie
używane aktualnie w Polsce trzecie wydanie Obrzędów chrztu dzieci, o którym mowa powyżej, uwzględniające zmiany w drugim wyda10
Por. P a w e ł VI, Ordo baptismi parvulorum, w: M. Kunzler, Liturgia ...,
dz. cyt., s. 418 lub M. P a s t u s z k o, Prawo o sakramentach …, dz. cyt., s. 228.
11
K o n f e r e n c j a E p i s k o p a t u P o l s k i, Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, wyd. 3, Katowice 1994, nr 93, s. 69.
12
Tamże, nr 94, s. 69-70.
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niu wzorcowym Ordo Baptismi parvulorum, oraz zmiany wynikające
z KPK z 1983 r. Gdy chodzi o strukturę samego obrzędu, Wprowadzenie
teologiczne i pastoralne zawarte w w/w Obrzędach chrztu dzieci dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich w nr 18.1.b. jasno wskazuje, iż bezpośrednie przygotowanie do udzielenia sakramentu chrztu
dokonuje się przez wyrzeczenie się szatana, składane przez rodziców
i chrzestnych, oraz przez wyznanie wiary, które potwierdza celebrans
i społeczność13. Potwierdzenie tego znajdujemy jeszcze w nr 29.2.c.14.
Niemiecki liturgista Michael Kunzler stoi na stanowisku, iż taki zabieg słusznie prowadzi do uniknięcia przez prawodawcę przepisów
liturgicznych dotyczących sakramentu chrztu, fikcyjnego przemawiania do niemowlęcia – choć i tu prawodawca nie ustrzegł się niekonsekwencji15 – i postawienia rodzicom i chrzestnym pytania o ich wiarę,
w której dziecko ma zostać ochrzczone. Tym samym rodzice spełniają
ważną, konstytutywną rolę w obrzędzie chrztu16. Analogicznie twierdzi
Lucjan Balter, który przesuwa akcenty udziału rodziców i chrzestnych
w sakramencie chrztu, konstatując, iż rodzicom chrzestnym przypada
w udziale ważna rola w inicjacji dorosłych, natomiast w przypadku
dzieci tę właśnie rolę pełnią z natury rzeczy sami rodzice biologiczni,
którzy są w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za wzrost swego dziecka w wierze i za obecność tej wiary w jego życiu17.
Niezwykle ciekawym zagadnieniem jest kwestia zawarta w nr 25
Wprowadzenia teologicznego i pastoralnego. Stwierdza się tam mianowicie fakt, iż w wielu krajach rodzice dziecka bywają niekiedy nieprzygotowani do obrzędu chrztu lub proszą o ochrzczenie swych dzieci, ale
nie wychowują ich później po chrześcijańsku, tak że tracą one wiarę.
Pouczenie rodziców i pytanie o ich wiarę tylko przy chrzcie nie może
wystarczyć. Dlatego Konferencje Episkopatu mogą wydać jako pomoc
Tamże, s. 25.
Por. tamże, s. 28.
15
W obrzędach wstępnych wyraźnie występuje formuła bezpośredniego zwrotu do
niemowląt: «[N], wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczę cię znakiem krzyża. Po mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dziecko znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.» - Tamże, nr
79, s. 56.
16
Por. M. K u n z l e r, Liturgia ..., dz. cyt., s. 419.
17
Por. L. B a l t e r, Teologiczne problemy chrztu dzieci, Studia Theologica
Varsaviensia 13(1975) nr 1, s. 11-12.
13
14
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dla proboszczów instrukcje duszpasterskie, które ustanawiałyby dłuższy okres na przygotowanie rodziców do chrztu dziecka18.
2. Wiara i grzech – interpretacja teologiczna sprzecznego
korelatu
Biorąc pod uwagę, że aktualnie najczęściej spotykaną formą tego
sakramentu inicjacji chrześcijańskiej jest chrzest niemowląt, możemy
mówić o następujących aktywnych uczestnikach liturgii tego sakramentu: dziecko otrzymujące chrzest, kapłan lub diakon, jako zwyczajni szafarze sakramentu, rodzice lub prawni opiekunowie dziecka,
chrzestni oraz wspólnota wiernych19.
Chrzest włącza do wspólnoty wiary, wzywając osobę przyjmującą sakrament do przylgnięcia do całej społeczności chrześcijańskiej.
W przypadku dziecka dokonuje się to poprzez wiarę tych, którzy dziecko do chrztu przedstawiają. Słusznie zauważają Benedetto Testa, Divo
Barsotti i Colman E. O’Neill, że wyznania wiary nie da się sprowadzić do czysto subiektywnych odniesień do niej. Jest ono obiektywnie czynne, poczynając zwłaszcza od tej czynności świętej, w której
człowiek staje się dzieckiem Bożym. Chrzcielne spotkanie z Jezusem
Chrystusem powinno uzewnętrznić się w pełnym życiu Jego ciała, jakim jest Kościół i jego kolejne sakramenty20. Czy jednak zawsze tak
jest?
Niemiecki teolog Günter Koch uważa, że ze strony tych, którzy
uczestniczą w sakramencie chrztu dziecka, wymaga się odpowiedzi
wiary. Ta odpowiedź jakby zastępuje w tym momencie wiarę dziecka, która uzewnętrzni się w jego dalszym życiu. To wyznanie wiary
dotyczy rodziców, chrzestnych i całej kościelnej społeczności. Jest to
możliwe ponieważ Bóg daje się człowiekowi także przez pośrednictwo innych ludzi21. Tak perspektywicznie zarysowana teza o zakresie
18
K o n f e r e n c j a E p i s k o p a t u P o l s k i, Obrzędy chrztu dzieci ...,
dz. cyt., s. 27.
19
Por. T. S c h n e i d e r, Znaki bliskości Boga, Wrocław 1995, s. 96; G. K o c h,
Sakramentologia. Zbawienie …, dz. cyt., s. 136.
20
Por. B. T e s t a, Sakramenty Kościoła, Poznań 1998, s. 129; D. B a r s o t t i,
La vita in Cristo. I sacramenti dell’iniziazione, Brescia 1983, s. 75; C. E. O’N e i l l,
Incontro con Cristo nei sacramenti, Assisi 1968, s. 70-75.
21
Por. G. K o c h, Sakramentologia. Zbawienie …, dz. cyt., s. 170; G. K o c h,
Communio Sanctorum als Grund und Ziel der Kindertaufe: Communio sanc-
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wiary poszczególnych członków wspólnoty Kościoła, uzasadnia teologicznie podstawy chrztu dzieci, którym trudno odmówić sakramentu
łaski, podobnie jak trudno odmówić dziecku miłości rodziców. Trudno
nie zgodzić się w tej kwestii ze słusznym stwierdzeniem św. Tomasza
z Akwinu, iż chrzest jest sakramentem wiary. Niemowlęta nie wierzą
na mocy własnego aktu wiary, lecz wiarą Kościoła, do którego zostają
włączone22. Tak więc sakrament chrztu osiąga swoją skuteczność poprzez włączenie w rzeczywistą praktykę chrzcielną oraz żywe życie
wspólnoty, której elementem powinno być także świadectwo chrześcijańskiego życia rodziców. Jednocześnie jednak przynosi wątpliwości co do autentyczności wyznania owego świadectwa przez rodziców
żyjących w sytuacji permanentnego grzechu ciężkiego, a przynajmniej
co do niektórych prawd wiary, o które pyta Kościół udzielając tego
sakramentu, licząc na wiarę tych, których pyta i wierząc, że to właśnie
ona – czyli ta odpowiedź wiary – zastępuje w tym momencie wiarę
dziecka. Tu krzyżują się sakramentologia, praktyka Kościoła, jego prawo, liturgia oraz koncepcje prawdy.
Pisma Nowego Testamentu, a szczególnie Pisma św. Pawła (Rz
10,10; Ga 3,26; Ef 4,5; Kol 2,12; Hbr 10,22) nie przeciwstawiają sakramentowi chrztu wyznania wiary, lecz wskazują, iż chrzest towarzyszy wierze i ją umacnia. Wierzący w Boga, który swoją mocą wskrzesił
Jezusa z martwych, zostają w chrzcie zespoleni ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Tak więc chrzest wyraża przy pomocy
widzialnych znaków wiarę, urzeczywistnia ją i prowadzi do pełni23.
Z chrzcielnym wyznaniem wiary integralnie łączy się kwestia wyrzeczenia się zła i zerwania z grzechem. Są to dwa elementy, które
korelatywnie występują w liturgii tego sakramentu. Podobnie jak Jan
Chrzciciel głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów (Mk
1,4) oraz go udzielał, tak też Apostołowie domagali się żalu na odpuszczenie grzechów przy udzielaniu chrztu (Dz 2, 38; 3, 19; 5, 31; 11,
torum. Einheit der Christen – Einheit der Kirche, Würzburg 1988, s. 398-411;
T. S c h n e i d e r, Znaki ..., dz. cyt., s. 108.
22
Por. Św. T o m a s z z A k w i n u, Summa Theologiae, Taurini 1939, III q.
69, a. 6, ad 3; III q. 63, a. 9, ad. 3. Także K o n g r e g a c j a N a u k i W i a r y,
Instrukcja o chrzcie dzieci Pastoralis actio, w: tłum. i opr. J. Królikowski, Z. Zimowski,
W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, Tarnów
1995, s. 158-159.
23
Por. B. T e s t a, Sakramenty …, dz. cyt., s. 119-120.
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16-18; 22, 16). Potwierdzają to symbole wiary, w których wyznaje się
jeden chrzest na odpuszczenie grzechów24. Chrzest wymaga zatem pokuty będącej aktem ludzkim realizowanym przy pomocy łaski Bożej25.
Po tej linii idą Ojcowie Kościoła, uważając wyrzeczenie się szatana
i wyznanie wiary za pakt przymierza z Bogiem26. Jak zatem tej pokuty
wymagać i o nią pytać rodziców przedstawianego do chrztu dziecka,
skoro nie są w stanie jej uczynić?
Niemiecki teolog Theodor Schneider słusznie łączy z sakramentem
chrztu aspekt nawrócenia, odwołując się do fundamentalnych zasad
biblijnych oraz do praktyki pierwotnego Kościoła27. Stwierdza, iż nawrócenie jest fundamentalną odpowiedzią na Ewangelię, jest konstytutywne dla początku wiary człowieka w Jezusa Chrystusa, a w związku
z tym podstawowe, istotne i elementarne dla sakramentu chrztu. Od
początku przyjęcia chrztu dokonuje się bowiem zwrot od tego co stare, ku temu co nowe. Ma to miejsce w „znaku obmycia”, któremu
poddał się najpierw sam Jezus Chrystus podczas chrztu w Jordanie28.
Artykułowane w formie pytań i odpowiedzi przed przyjęciem sakramentu wyznanie chrzcielne uwydatnia bardzo dokładnie, na czym
polega owo wezwanie, rozstrzygające i domagające się decyzji, odpowiedzi wiary poprzez dokonane w wolności samozobowiązanie się do
wiary i wyrzeczenia się zła29. Credo – wierzę, to odpowiedzialna, osobowa odpowiedź tych, którzy proszą o chrzest dla swego dziecka, odpowiedź, która nie tylko towarzyszy tej konkretnej liturgii sakramentu,
ale która ma być wypowiadana podczas każdego kolejnego liturgicznego zgromadzenia wiernych, tych, którzy biorą odpowiedzialność za
wiarę swego dziecka. Jak bardzo musi być ona związana z konkretnym
człowiekiem, skoro wyraża się w pierwszej osobie liczby pojedynczej:
wierzę. Jak bardzo urzeczywistnia się ta wiara w owym dialogu: czy
wierzysz ? i w odpowiedzi: wierzę30. Czy oby zawsze? Czy można mó24
Por. S o b ó r K o n s t a n t y n o p o l i t a ń s k i I, Wyznanie wiary, w:
Dokumenty Soborów Powszechnych, opr. A. Baron, H. Pietras, 1, Kraków 2003,
s. 68-69.
25
Por. B. T e s t a, Sakramenty ..., dz. cyt., s. 135-136.
26
Por. M. M a l i ń s k i, Po co sakramenty?, Poznań 1974, s. 264.
27
Por. T. S c h n e i d e r, Znaki ..., dz. cyt., s. 72-74
28
Mt 3, 13-17; Mk 1, 9-11; Łk 3, 21-22; J 1, 31-34.
29
Por. T. S c h n e i d e r, Znaki ..., dz. cyt., s. 73.
30
Tamże, s. 74.
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wić o takim dialogu wiary wspólnoty Kościoła, która przekazuje swoje
skarby ludziom, którzy fałszywie, wbrew obiektywnej prawdzie, za
cenę „kulturowego zwyczaju” są gotowi fałszywie powiedzieć z nią
„my”?
Wielu teologów stoi na stanowisku, iż to nie wiara rodziców, czy
też wiara szafarza, lecz wiara całego Kościoła decyduje o ważności
sakramentu chrztu. Obecni przy chrzcie reprezentują Kościół, powinni
zatem zasadniczo wyrażać jego nastawienie. Gdyby się jednak zdarzyło, że ktoś z obecnych nie podziela wiary Kościoła, chrzest dokona
się ważnie mocą wiary tegoż Kościoła. Dlatego też można mówić, iż
problem wiary obecnych przy chrzcie dziecka, zwłaszcza zaś ich czynne zaangażowanie w tę wiarę jest raczej problemem duszpasterskim
i moralnym, ale przez to jednocześnie nie przestaje być problemem
prawnym i liturgicznym. Dlatego też w analizie przedmiotowego zagadnienia nie chodzi o samą ważność tego sakramentu, ale o rzeczywiste odzwierciedlenie znaku w samej jego realizacji31.
Wiara bowiem jako życiowe spełnianie się przed Bogiem nie jest
jednorazowym wydarzeniem, lecz procesem wzrostu. Trudno oczywiście określić, jaki stopień wiary zasługuje na miano dojrzałego chrześcijaństwa. Trafnie stwierdza przywoływany już wcześniej Theodor
Schneider, że w wierze nie idzie wyłącznie o intelektualną afirmację formuł wiary, lecz o zaangażowanie w wierze, o autentyczność,
o prawdę. Szczególnie mocno wyakcentowane jest to właśnie przy
chrzcie dzieci, gdzie także rodzice biorą zobowiązanie wiary dziecka
niejako na siebie. W tym wydarzeniu inicjacji chrześcijańskiej ukazuje się odpowiedzialność jaką chrześcijanie (rodzice, rodzice chrzestni
i cała wspólnota Kościoła) podejmują jeden za drugiego, wyrażając
pragnienie wiary oraz umożliwienie jej innym32.
3. Stanowisko kanonistyki – próba rozwiązania
Choć w KPK w kan. 2 wyraźnie zaznacza się, iż nie określa się
obrzędów, jakie należy zachować w sprawowaniu czynności liturgicz31
Por. J. P. B o n n a r d, Les temps du baptême. Vers un catéchuménat des enfants?, Etudes 333(1970), s. 431-442; D. B o u r e a u, L’avenir du baptême, Paris
1970; F. C o u d r e a u, Le baptême. Êtude pastorale, w: B. Bobrinskoy, Baptême,
sacrament d’unité, Paris 1971, s. 145-214; L. B a l t e r, Teologiczne problemy chrztu dzieci, art. cyt., s. 8.
32
Por. T. S c h n e i d e r, Znaki ..., dz. cyt., s. 108.
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nych, to byłoby błędem twierdzenie, iż nie zawiera prawa liturgicznego
czy też zajmuje się liturgią wyjątkowo lub pośrednio. KPK nie może
bowiem pominąć jednej z podstawowych funkcji Kościoła, do których
należy liturgia. Prawo liturgiczne zawarte w kanonach KPK odnosi
się do wielu aspektów liturgii: podmiotów liturgicznych, wymogów
ważności i ochrony przed nadużyciami33. Tym bardziej nie może ono
pominąć szeregu aspektów związanych z godziwym i ważnym sprawowaniem sakramentu chrztu.
W kan. 851, nr 2 KPK ustawodawca explicite zaznacza, iż w przypadku chrztu dziecka, jego rodzice (także rodzice chrzestni) powinni
zostać przygotowani przez proboszcza do przeżycia liturgii tego sakramentu, oraz pouczeni o obowiązkach z niego wynikających34. Jak
zauważa Sylwester Kasprzak jest to normalnie funkcjonujący model
przygotowawczy rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka w realiach
polskiego duszpasterstwa, i nie tylko, nie wyłączając z tego krajów
misyjnych35. Źródłem takiego działania duszpasterskiego – zdaniem Walthera Kaspra, Edwarda Sztafrowskiego, Piotra Hemperka,
Mieczysława Malińskiego – są same obrzędy chrztu dziecka, które podkreślają, że rodzice naturalni przy chrzcie mają do spełnienia
pierwszorzędne zadania, które wynikają z porządku naturalnego. Są
one ważniejsze niż zadania chrzestnych, którzy są wyłącznie moralnie
zobowiązani do wychowania chrześcijańskiego dzieci. Zatem przygotowanie rodziców, poprzez spotkanie z duszpasterzami, ma umocnić
wyznawaną przez nich wiarę, ustalić czy kierują się oni motywami
religijnymi, czy są przygotowani do chrześcijańskiego wychowania
33
Por. P. K r ä m e r, Liturgie und Recht, Liturgisches Jahrbuch 34(1984), s. 67;
R. S o b a ń s k i, Normy ogólne, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego.
Normy ogólne, red. J. Krukowski, t. 1, Poznań 2003, s. 47; T. P a w l u k, Prawo
Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Zagadnienia wstępne i normy ogólne, t. 1,
Olsztyn 1985, s. 205; V. De P a o l i s, A. D’A u r i a, Le Norme Generali. Commento
al Codice di Diritto Canonico, Città del Vaticano 2008, s. 67; J. G a r c ì a M a r t ì n,
Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Roma 2006, s. 22-25.
34
«Infantis baptizandi parentes, itemque qui munus patrini sunt suscepturi, de
significatione huius sacramenti deque obligationibus cum eo cohaerentibus rite edoceantur; parochus per se vel per alios curet ut ita pastoralibus monitionibus, immo et
communi precatione, debite parentes instruantur, plures adunando familias atque, ubi
fieri possit, eas visitando». – KPK, kan. 851, nr 2.
35
Por. S. K a s p r z a k, Wybrane zagadnienia z Prawa Kościelnego, Lublin 2000,
s. 316 i 325.

[11]

CZY ZAWSZE „WYRZECZENIE SIĘ ZŁA”

79

dziecka36 oraz wprowadzić ich w czynny udział w liturgii sakramentu
chrztu poprzez czynności, które będą spełniać, do których między innymi należy wyrzeczenie się grzechu i wyznanie wiary37.
Tacy kanoniści jak Franciszek Bączkowicz czy Edward Sztafrowski,
stoją na stanowisku, że religijna obojętność rodziców czy też życie
niezgodne z przykazaniami nie stanowią same w sobie przeszkody
do udzielania chrztu ich dzieciom. Chodzi tu oczywiście o sytuacje,
gdy sami rodzice proszą o to38. W tym duchu wypowiedziała się też
Konferencja Episkopatu Polski w Instrukcji z 1975 r.39.
W przypadku rodziców biologicznych dziecka, żyjących w permanentnym grzechu ciężkim, przyznane uprawnienia Konferencjom
Episkopatu oraz biskupom w zakresie adaptacji (nr 24.1.)40 nie przewidują opuszczenia formuły wyrzeczenia się zła, jak to ma miejsce
w przypadku chociażby namaszczenia olejem katechumenów czy namaszczenia krzyżmem świętym, co najwyżej przewiduje się zastosowanie formy krótszej lub obszerniejszej pytań o wyrzeczenie się zła
(nr 57 i 94).
Niezwykle trafnie argumentuje Edward Sztafrowski, gdy analizuje
sytuację rodzica, który nie jest katolikiem, a który uczestniczy w liturgii sakramentu chrztu swego dziecka. Wspomniany kanonista sugeru-

36
Por. P. H e m p e r e k, Sakramenty, w: Komentarz do kodeksu prawa kanonicznego, red. P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytuła, J. Bakalarz, t. 3, Lublin 1986,
s. 80-81; E. S z t a f r o w s k i, Uwagi wstępne do chrztu dzieci, n. 5, w: Posoborowe
Prawodawstwo Kościoła, t. 3, z. 2, n. 3447; M. M a l i ń s k i, Po co sakramenty ...,
dz. cyt., s. 260; W. K a s p e r, Wort und Sakrament, w: Martyria – Leiturgia –
Diakonia, red. R. Haubst, K. Rahner, Mainz 1968, s. 157.
37
Por. S. K a s p r z a k, Wybrane zagadnienia ..., dz. cyt., s. 317; T. P a w l u k,
Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie, t. 2, Olsztyn 2002, s. 328.
38
Por. F. B ą c z k o w i c z, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa,
t. 2, Opole 1958, s. 11; E. S z t a f r o w s k i, Prawo kanoniczne w okresie odnowy
soborowej, t. 2, Warszawa 1979, s. 22.
39
Por. K o n f e r e n c j a E p i s k o p a t u P o l s k i, Instrukcja duszpasterska o udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom (1975), nr 2, w: Dokumenty
duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1993), opr. Cz. Krakowiak,
L. Adamowicz, Lublin 1994, s. 14-15.
40
K o n f e r e n c j a E p i s k o p a t u P o l s k i, Obrzędy chrztu dzieci ...,
dz. cyt., s. 27.
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je, aby w czasie wyznania wiary zachowywał milczenie41. Aplikując
powyższe stwierdzenia do analizowanej przez nas sytuacji rodziców
żyjących w permanentnym grzechu ciężkim wydaje się słusznym,
a wręcz koniecznym, zastosowanie powyższej zasady gdy idzie o kierowane podczas liturgii chrztu świętego pytania dotyczące wyrzeczenia się zła.
Zakończenie
Udzielający chrztu i zadający pytania kapłan występuje nie jako
osoba prywatna, lecz jako przewodnik wspólnoty, a więc jako przedstawiciel wspólnoty Kościoła. Człowiek staje się człowiekiem tylko
przez człowieka. Chrześcijanin staje się chrześcijaninem tylko przez
chrześcijan. To co zasadnicze w tym prostym zdaniu, odnosi się do
Kościoła jako „sakramentu zbawienia”, do faktu, że Bóg sam w Duchu
Świętym czyni tę wspólnotę miejscem zbawienia. A zatem struktura
wyznania wiary ukazuje, że w tym sakramentalnym procesie inicjacji
w sposób jednoznaczny, owo typowe dla wiary chrześcijańskiej zespolenie Boga i człowieka przekształca się w „my” Kościoła42.
Karl Rahner wyjaśnia na czym polega owo otrzymanie łaski w sakramencie chrztu. To właśnie wydarzenie, jako trwałe wydarzenie historycznej naoczności ma ukazać, że każdy kto wchodzi przez chrzest
do Kościoła jako historycznego i społecznego ucieleśnienia Chrystusa
w świecie z konieczności otrzymuje wraz z ową łaską również udział,
misję i zdolność, żeby móc uczestniczyć w tej funkcji Kościoła, która
polega na byciu w świecie historyczną naocznością łaski Bożej. Taka
osoba otrzymuje zadanie, żeby w osobowej decyzji naprawdę przyjęła
tę funkcję i żeby spełniała ją w całym swoim życiu. Chrzest ustanawia taką osobę nosicielem słowa, świadkiem prawdy, reprezentantem
Chrystusa w świecie43. W przypadku dziecka otrzymującego sakrament chrztu hic et nunc, możemy powiedzieć, iż to rzeczywiście ma
miejsce. Jakie jest jednak miejsce prawdy, tak bardzo podkreślanej
w chrześcijaństwie w odniesieniu do rodziców żyjących w permanentnym grzechu ciężkim i wypowiadającym wobec Boga i wspólnoty
41
Por. E. S z t a f r o w s k i, Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej,
dz. cyt., s. 27.
42
Por. T. S c h n e i d e r, Znaki ..., dz. cyt., s. 75-77.
43
Por. K. R a h n e r, Podstawowy wykład wiary, Warszawa 1987, s. 336.
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Kościoła wyrzekam się, przy jednoczesnym trwaniu i zamiarze trwania
w sytuacji całkowicie sprzecznej z wypowiadanymi słowami?
Filozofia, która precyzyjnie ujęła definicję (koncepcję) prawdy
i którą aplikowała na swój grunt teologia chrześcijańska, wskazuje, iż
o prawdzie możemy mówić z różnych punktów widzenia: jako właściwości samych czynności poznawczych prowadzących do ujęć poznawczych prawdziwych, jako właściwości przysługującej wytworom
stosowanych czynności poznawczych, czyli twierdzeniom dotyczącym poznanych rzeczy, wreszcie jako pewnej właściwości przysługującej rzeczom, a więc o właściwości, dzięki której mogą one być
przez nas poznawane w sposób prawdziwy. Wychodząc z tych założeń, na gruncie filozofii wypracowano dwie teorie prawdy, prawda
w sensie logicznym i prawda w sensie ontologicznym. Pierwsza z nich
polega na zgodności naszych ujęć poznawczych z rzeczywistością, ku
której te ujęcia są skierowane. Druga z nich to zgodność poznawanej
rzeczywistości z ideą tej rzeczywistości tkwiącej w naszym umyśle44.
Z jakiejkolwiek płaszczyzny by nie ująć przedmiotowego zagadnienia,
każda z nich wskaże, iż zasygnalizowana postawa rodziców w czasie
liturgii sakramentu chrztu swego dziecka nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek koncepcją prawdy.
Niezwykle trafnym jest stwierdzenie, iż chrzest symbolizuje i sprawia śmierć „starego człowieka”, poddanego grzechowi, czyli znosi
stan oddzielenia człowieka od Boga, który jest skutkiem grzechu45.
Należy mieć nadzieję, iż to samo stanie się jak najrychlej, przy pomocy kompetentnego ustawodawcy, z dalekimi od prawdy postawami rodziców przedstawiających dzieci do chrztu. Nie idzie tu bowiem
o pozbawianie dzieci sakramentu zbawienia, lecz o ochronę godności
Kościoła, wobec którego wypowiada się słowa o niezwykłym ciężarze gatunkowym: wyrzekam się grzechu, aby żyć w wolności dzieci
Bożych, wszystkiego, co prowadzi do zła i szatana, który jest głównym
sprawcą grzechu.

44
Por. L. W c i ó r k a, Teoria poznania, Poznań 1996, s. 56-57, 62-63;
M. K r ą p i e c, Realizm ludzkiego poznania, Poznań 1959, s. 134, 141.
45
Por. J.A. Z n a k, Fundamentalne rzeczywistości liturgii, Oleśnica 1992, s. 93.
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Sempre „rinuncia al male”? I problemi giuridici, teologici e liturgici durante
l’amministrazione del sacramento del battesimo ai bambini
L’articolo riguarda la questione di rinuncia al male e la professione di fede durante
l’amministrazione del sacramento del battesimo. Esso contiene tre parti: la parte
liturgica, la parte teologica e la parte giuridica. In questi tempi il battesimo per i loro
bambini chiedono anche i genitori che vivono nella situazione del peccato grave e
permanente. Di solito questa situazione proviene dalla loro vita nel vincolo nonsacramentale. Allora nasce il problema pastorale che riguarda il conflitto tra la vita dei
genitori del battezzato e la dichiarazione che venie pronunciata durante la liturgia del
sacramento del battesimo: rinuncio al peccato, rinuncio al male, rinuncio a satana.
L’articolo è la prova di ricerca di risoluzione della questione molto complicata.

Prawo Kanoniczne
53 (2010) nr 3-4

KS. MAREK STOKŁOSA SCJ
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

PRAWO DO KATOLICKIEGO POGRZEBU
W NIEKTÓRYCH WYJĄTKOWYCH OKOLICZNOŚCIACH
Treść: Wstęp. – 1. Konkubinat i niesakramentalne związki małżeńskie. – 2. Samo
bójstwo. – 3. Eutanazja. – 4. Dzieci nieochrzczone. – 5. Płody poronione oraz dzieci
martwo urodzone. – Zakończenie.

Wstęp
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku (dalej KPK/83) w kan.
1176 §1 stanowi, że wierny zmarły, należący przez chrzest do Ludu
Bożego, powinien mieć, zgodnie z przepisami prawa, pogrzeb kościelny. W tym sensie można mówić, chociaż prawodawca wyraźnie
tego słowa nie używa, o prawie zmarłego katolika do tej ostatniej
ziemskiej posługi Kościoła. Pogrzeb ten sprawowany według zatwierdzonych norm liturgicznych1 przysługuje wszystkim wiernym
zmarłym ochrzczonym w Kościele katolickim bądź ważnie ochrzczonym
w Kościele niekatolickim, ale później do Kościoła katolickiego przyjętym. Przysługuje ona także katechumenom, którzy w prawie, co do
pogrzebu, są zrównani z wiernymi (kan. 1183 §1 KPK/83). Ponadto
ordynariusz miejsca może zezwolić na pogrzeb kościelny dzieci, które zmarły przed chrztem, pod warunkiem, że rodzice zamierzali je
ochrzcić (kan. 1183 §2 KPK/83) oraz ochrzczonych przynależących do
jakiegoś Kościoła lub wspólnoty kościelnej niekatolickiej w razie nieobecności ich własnego szafarza, jeśli za życia nie wyrażali sprzeciwu
wobec tej ewentualnej formy ich pogrzebu (kan. 1183 §3 KPK/83).
1
Por. Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice
2006.
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Kościół nie ma jednak obowiązku odprawienia pogrzebu wszystkim
zmarłym wiernym. Prawodawca w kan. 1184 §1 KPK/83 określa trzy
przypadki, które są podstawą pozbawienia zmarłego wiernego prawa
do pogrzebu kościelnego. Odmawia się więc tej ostatniej ziemskiej posługi notorycznym apostatom, heretykom i schizmatykom, jeśli przed
śmiercią nie wyrazili żadnych oznak pokuty. Również wierni, którzy
świadomie wybrali spalenie ciała z motywów przeciwnych wierze
chrześcijańskiej2, a przed śmiercią nie zmienili swej decyzji, są pozbawieni prawa do pogrzebu kościelnego. Trzecią kategorię wiernych,
którym powinno się odmówić tego prawa, stanowią jawnogrzesznicy,
którzy przed śmiercią nie okazywali oznak żalu. Pozbawia się ich tego
prawa tylko wtedy, gdy domniemywa się, że już samo przyzwolenie na
odprawienie pogrzebu katolickiego wywołałoby publiczne zgorszenie
wśród wiernych.
O ile pierwsze dwa przypadki nie stanowią w praktyce duszpasterskiej większych trudności, to odmówienie prawa pogrzebu jawnogrzesznikowi należy do niełatwych i delikatnych zagadnień współczesnego
duszpasterstwa. Są to trudne sytuacje z tej racji, że prawodawca w kan.
1184 §1 n. 3 KPK/83 nie podaje żadnego wykazu ciężko grzesznych
postępowań człowieka, które wykluczają możliwość celebrowania jego
pogrzebu w Kościele katolickim. Niemniej jednak do takich postępowań należy m.in. zaliczyć trwanie w karze ekskomuniki czy interdyktu
prawnie deklarowanej lub wymierzonej. Deklarowanie wspomnianych
kar zaciągniętych mocą samego prawa bądź ich wymierzanie następuje wówczas wtedy, gdy upomnienie, nagana czy inne środki pasterskiej troski nie skłoniły przestępcy do poprawy (kan. 1341 KPK/83).
Taka sytuacja łączy się z wyraźnym uporem sprawcy czynu przestępczego, który wywołuje zgorszenia wśród wiernych. Jeśli taki zmarły
przestępca przed śmiercią nie pojednał się z Bogiem bądź nie okazał
znaków pokuty, to można domniemywać, że pochowanie jego doczesnych szczątków według liturgii pogrzebowej Kościoła katolickiego
może pogłębić jeszcze bardziej istniejące już zgorszenie.
Ponadto są też takie działania człowieka, które nie są kwalifikowane
przez prawodawcę jako czyny przestępcze, lecz są zaliczane do ka2
Kościół, pozostając przy tradycyjnym zwyczaju grzebaniu zwłok ludzkich, dopuszcza możliwość ich kremacji, jeśli ich spalenie nie nastąpiło z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej (kan. 1176 §3 KPK/83).
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tegorii permanentnych grzechów ciężkich. Wśród nich należy wspomnieć o zakazanej przez Kościół przynależności do stowarzyszeń
masońskich, których członkowie, jeśli są katolikami, nie mogą przystąpić do Komunii świętej3. Ponadto zgorszenie wiernych może wystąpić w przypadku urządzenia pogrzebu katolickiego tym, którzy głoszą
publiczne poglądy sprzeczne z nauką Kościoła i prowadzą działalność,
która demoralizuje zwłaszcza dzieci i młodzież4. Taka sytuacja może
zaistnieć np. w przypadku pogrzebu człowieka, trudniącego się przemytem i rozprowadzaniem narkotyków, zajmującego się handlem tzw.
żywym towarem czy rozpowszechnianiem pornografii.
Ważne jest, aby przy podejmowaniu decyzji w sprawie pogrzebu
katolickiego kierować się poprawnym rozumieniem kanonu dotyczącego odmowy pogrzebu tym, którzy za życia byli jawnogrzesznikami.
W tym przypadku dyspozycja prawodawcy nie pozostawia żadnych
wątpliwości. Takiemu grzesznikowi powinno się odmówić prawa do
religijnej ceremonii pogrzebowej wówczas, kiedy są spełnione łącznie
trzy warunki: jawne grzeszne życie, brak oznak skruchy przed śmiercią oraz niebezpieczeństwo publicznego zgorszenia przez ewentualne
urządzenie niepojednanemu pogrzebu. Ten ostatni warunek zakłada
pewne domniemanie oparte przede wszystkim na fakcie nieakceptowania przez społeczeństwo ciężko grzesznej postawy wiernego przed jego
śmiercią. Skoro już za życia jego postępowanie wbrew nauce Kościoła
wywoływało u wiernych publiczne zgorszenie, to należy przyjąć, że
dla pewnej grupy ludzi wierzących, przyznanie prawa pogrzebu temu
grzesznikowi będzie w jakimś sensie zgorszeniem. To zgorszenie można wykluczyć przez poinformowanie wspólnoty parafialnej, do której
za życia przynależał zmarły, o znakach pokuty czy głębokiego żalu,
okazanych przed śmiercią wobec innych osób. Są nimi m.in.: sama już
prośba umierającego o wezwanie kapłana, bez względu na to, czy ten
ostatni zdążył przybyć przed śmiercią i pojednać penitenta z Bogiem;
ucałowanie krzyża lub innego przedmiotu religijnego (np. obrazka, ró3
Por. K o n g r e g a c j a N a u k i W i a r y, Deklaracja o stowarzyszeniach
masońskich Quaesitum est, 26.11.1983, w: W trosce o pełnię wiary, Dokumenty
Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, ks. Janusz Królikowski, ks. Zygmunt Zimowski
(opr. i tłum.), Tarnów 1995, s. 209.
4
Por. T. S y c z e w s k i, Liturgia pozasakramentalna w świetle pierwszego
Synodu diecezji drohiczyńskiej 1997, Warszawskie Studia Teologiczne 1(2007), s. 200.
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żańca), uczynienie znaku krzyża, wypowiedzenie aktu żalu, przeproszenie Boga i ludzi za dane zgorszenie.
Pogrzeb w tych okolicznościach staje się okazją ukazania wielkiego
Bożego miłosierdzia, które usprawiedliwia nawracającego się, choćby
w ostatniej chwili, grzesznika. Niemniej jednak, jak to wynika z praktyki duszpasterskiej, zastosowanie pewnych ograniczeń w celebracji
zewnętrznej pogrzebu tych, którzy za życia nie utrzymywali więzi
z Kościołem czy nawet lekceważyli życie religijne, może być przyjęte
przez wiernych jako wyraz pewnej dezaprobaty wobec ich ziemskiego
postępowania i tym samym łagodzić sprzeciw wobec ich katolickiego
pochówku.
We współczesnym świecie do duszpasterzy ponadto kierowane są
prośby o pochówek wiernych, którzy zmarli w sytuacjach rodzących
pewną wątpliwość co do słuszności przyznania im pogrzebu katolickiego, nawet w ograniczonej zewnętrznej formie. Taka sytuacja może
zaistnieć w przypadku zmarłej osoby, która żyła w niesakramentalnym
związku małżeńskim, popełniła samobójstwo, bądź została poddana
eutanazji albo będąc dzieckiem zmarła w łonie matki, czy też po urodzeniu nie dostępując łaski chrztu świętego. Często wątpliwości te pojawiają się na skutek niewłaściwej interpretacji kodeksowych norm
określających przypadki, w jakich wierny powinien być pozbawiony
pogrzebu kościelnego. Niniejszy artykuł będzie próbą odpowiedzi jak
należałoby postąpić w zasygnalizowanych sytuacjach.
1. Konkubinat i niesakramentalne związki małżeńskie
Kan. 1056 KPK/83 mówi o istotnych przymiotach małżeństwa, którymi są jedność i nierozerwalność. Ważne małżeństwo sakramentalne
nie może być rozwiązane na prośbę jednego lub obydwu małżonków
decyzją jakiejkolwiek władzy świeckiej czy religijnej. Codzienne doświadczenie pokazuje jednak, że wiele małżeństw ważnie zawartych
w Kościele katolickim z różnych powodów nie wytrzymuje próby czasu. Są małżonkowie, którzy m.in. ze względu na dobro ich dzieci decydują się tylko na separację5. Inni decydują się na rozwód cywilny, ale
nie zawierają nowych związków cywilnych, żyją samotnie i ewentualnie wychowują dzieci. Wierni w takich sytuacjach mogą przystępować
5
Kościół dopuszcza możliwość separacji małżonków, o której jest mowa w kan.
1151-1155 KPK/83.
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do sakramentów świętych. Również w razie ich śmierci mają prawo
do katolickiego pogrzebu, o ile nie zajdzie jedna z trzech przesłanek
określonych w kan. 1184 §1 KPK/83.
Znaczna grupa małżonków, mając pełną świadomość ważnie zawartego małżeństwa w Kościele, decyduje się jednak po rozpadzie tego
małżeństwa na związanie się z inną osobą i rozpoczęcia z nią życia na
sposób małżeński, niezależnie od faktu zawarcia kontraktu cywilnego,
czy życia w konkubinacie bez dopełnienia jakichkolwiek formalności cywilnych. Z drugiej strony coraz częściej się spotyka też i takich
wiernych, którzy nie mając żadnych przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa, decydują na wspólne życie, regulując go tylko
wyłącznie według prawodawstwa cywilnego bądź też i nie. Wszystkie
te relacje między kobietą a mężczyzną są moralnie złe. Takie osoby
nie mogą dostać rozgrzeszenia w sakramentalnej spowiedzi i przystępować do Komunii świętej z powodu życia w nieregularnym związku
małżeńskim i w stanie jawnego grzechu ciężkiego (kan. 915 KPK/83).
Czy ta jawna grzeszność stanowi podstawę pozbawienia ich prawa do
katolickiego pogrzebu? Otóż prawodawca w kan. 1184 §1 KPK/83
stanowi jednoznacznie, że jawni grzesznicy powinni być pozbawieni tego prawa wówczas, kiedy pochowanie ich zwłok według obrzędów Kościoła katolickiego wywołałoby zgorszenie wśród wiernych.
Zgorszenie to zależy w jakieś mierze od formy ich niesakramentalnego
związku.
Jeśli kobieta i mężczyzna żyją publicznie w konkubinacie, bez żadnej przeszkody do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego i nie zamierzają tego małżeństwa zawrzeć, to należy przyjąć, że
w społeczeństwie wiernych istnieje niewątpliwie jakieś większe czy
mniejsze zgorszenie. W przypadku ich śmierci proboszcz bądź inny
kompetentny duszpasterz posiada prawo do odmówienia im pogrzebu
katolickiego lub odprawienia go w mniej uroczystej formie. Nie powinno się ich pozbawić tego prawa w przypadku, gdy przed śmiercią
okazali jakiejś oznaki pokuty, połączone z wolą zerwania grzesznego
życia bądź zawarcia w przyszłości sakramentalnego związku. Również
nie powinno się odmówić pogrzebu w Kościele tym, którzy zamierzali zawrzeć związek małżeński, a niespodziewanie odeszli z tego
świata żyjąc w konkubinacie, o ile za pozbawieniem nie przemawiają
okoliczności określone przez prawodawcę w kan. 1184 §1 KPK/83.
Taka sytuacja może zaistnieć w przypadku pogrzebu człowieka, który
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przed konkubinatem, w miarę dostępnych możliwości spełniał praktyki religijne i swym postępowaniem nie dawał zgorszenia, a decyzja
odłożenia w czasie zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego
nie była spowodowana złą wolą konkubentów, ale innymi okolicznościami. Wówczas w czasie pogrzebu, w celu uniknięcia zgorszenia,
należałoby uczestnikom pogrzebu sytuację zmarłego w jakiś delikatny
sposób przybliżyć.
Inna natomiast jest sytuacja małżonków, którzy zawarli ze sobą
związek cywilny i nie mogą zawrzeć sakramentu małżeństwa z racji
trwania poprzedniego węzła małżeńskiego ważnie zawartego. Dość
często osoby te, które zawarły taki związek cywilny nie mogą się rozejść z różnych ważnych powodów, m.in. ze względu na posiadanie
dzieci, podeszły wiek lub chorobę oraz potrzebę udzielania wzajemnej
pomocy. W późniejszym okresie życia dochodzi jako argument także troska o zabezpieczenie wspólnie wypracowanego majątku czy też
przeżyte we dwoje długie lata. Na sytuacje tych małżonków, którzy
zawarli tylko ślub cywilny, a nie mogą zawrzeć ślubu kościelnego,
zwrócił uwagę papież Jan Paweł II w nr 84 Adhortacji apostolskiej
Familiaris consortio poświęconej rodzinie, która została opublikowana 22 listopada 1981 roku. W dokumencie tym Ojciec św. zachęca rozwiedzionych cywilnie małżonków, którzy zawarli ponowny taki
związek do „słuchania Słowa Bożego, do uczęszczania na Mszę świętą, do wytrwania w modlitwie, do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, do wychowywania dzieci
w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga
łaskę”. Papież w ten sposób ukazuje, że ci ludzie przez fakt niedopuszczenia ich do przyjmowania Komunii świętej6 nie powinni czuć się
6
J a n P a w e ł II przypomniał w nr 84 Adhortacji Familiaris consortio niezmienne stanowisko Kościoła katolickiego, które uniemożliwia przyjęcie Komunii
eucharystycznej przez rozwiedzionych, którzy zawarli ponowny związek małżeński
i w nim trwają. Ich dopuszczenie do przyjęcia Eucharystii „wprowadzałoby wiernych
w błąd lub powodowałoby zamęt co do nauki Kościoła o nierozerwalności małżeństwa”. O tym stanowisku wspomina także Kongregacja Nauki Wiary w liście do biskupów Kościoła katolickiego (C o n g r e g a t i o p r o D o c t r i n a F i d e i,
Epistula Annus internationalis ad catholicae Ecclesiae Episcopos de receptione communionis eucharisticae a fidelibus qui post divortium novas inierunt nuptias, 14 septembris 1994, AAS 86(1994), s. 974-979) oraz Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych
w deklaracji (P o n t i f i c i o C o n s i g l i o p e r L ’ i n t e r p r e t a z i o n e

[7]

PRAWO DO KATOLICKIEGO POGRZEBU

89

odłączeni od Kościoła. Mogą uczestniczyć w jego życiu na tyle na ile
im pozwala na to ich sytuacja.
Z przedstawionego nauczania Magisterium Kościoła wynika, że
zmarłemu żyjącemu w niesakramentalnym związku małżeńskim z przeszkodą, nie powinno się odmawiać prawa do pogrzebu katolickiego,
jeśli na miarę swych możliwości włączał się w życie własnej wspólnoty parafialnej, uczestniczył we Mszy świętej niedzielnej, zachowywał
przykazania Boskie i kościelne, i wychowywał dzieci w wierze katolickiej, a także przed śmiercią, jeśli była taka możliwość, okazał oznaki
żalu7. W takiej sytuacji sam fakt życia zmarłego w niesakramentalnym
związku małżeńskim nie powinien stanowić motywu odmowy pogrzebania jego ciała według obrzędów pogrzebowych Kościoła katolickiego. Za pozbawieniem prawa do katolickiego pogrzebu mogą jednak
przemawiać inne okoliczności, o których wspomina prawodawca
w kan. 1184 §1 KPK/83. Ponadto można ze względów duszpasterskich,
jeśli zachodzą dodatkowo jakieś inne słuszne przyczyny, urządzić
pogrzeb tejże osoby w sposób bardziej skromniejszy. Pewne modyfikacje w liturgii pogrzebowej, nawet te daleko idące, może sprowokować m.in. obojętność religijna zmarłego, gorszące jego postępowanie
w środowisku w którym żył, a także sposób porzucenia przez niego
sakramentalnego małżeństwa, który mimo upływu lat nadal wywołuje
wśród wiernych zgorszenie.
2. Samobójstwo
Kościół przypomina swoim wiernym, że „każdy jest odpowiedzialny przed Bogiem za swoje życie, które od Niego otrzymał. Bóg pozostaje najwyższym Panem życia. Jesteśmy obowiązani przyjąć je
z wdzięcznością i chronić je ze względu na Jego cześć i dla zbawienia
naszych dusz. Jesteśmy zarządcami, a nie właścicielami życia, które
Bóg nam powierzył. Nie rozporządzamy nim”8.
Samobójstwo nie tylko zaprzecza naturalnemu dążeniu każdego
człowieka do zachowania i przedłużenia swojego ziemskiego życia,
d e i T e s t i L e g i s l a t i v i, Dichiarazione The Code con la quale si ribadisce
la non ammissione alla comunione eucaristica dei divorziati risposati (CIC can. 915),
24.06.2000, Communicationes 32(200), s. 159-162).
7
Por. A. Z a m b o n, La celebrazione delle esequie in alcune situazioni particolari, Quaderni di diritto ecclesiale 15(2002), s. 285-286.
8
Por. Katechizm Kościoła Katolickiego (dalej: KKK), Poznań 1994, nr 2280.
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ale także sprzeciwia się miłości i woli Boga. Tylko On może decydować, kiedy człowiek przez śmierć ma przejść do życia wiecznego.
Dobrowolne skracanie sobie życia przez samego człowieka jest grzechem przeciwko piątemu przykazaniu, gdyż jest odrzuceniem daru życia, który każda istota ludzka otrzymała od Boga.
Dzisiejsza współczesna nauka, a zwłaszcza psychiatria i psychologia, wskazuje na patologiczny stan człowieka jako przyczynę odebrania sobie życia. Dość często przyczyna ta jest splotem wielu czynników
biologicznych, genetycznych, psychologicznych, społecznych, kulturowych i środowiskowych9. Badania naukowe ostatnich dziesięcioleci
ukazały, że w umyśle samobójcy pojawiają się bliżej nieokreślone zaburzenia, które ograniczają zdolności do samostanowienia i do obiektywnej oceny sytuacji, w której pozbawia się on własnego życia.
W działaniu samobójczym pełną odpowiedzialność człowieka dość
często przysłania jego poważna choroba, zwłaszcza głęboka depresja
bądź wielki stres, czy jakieś wielkie przeżycia emocjonalne. Ponadto
przyczyna targnięcia się na własne życie może leżeć, m.in., w gniewie,
porywie szału, upojeniu alkoholowym, zawodzie miłosnym, konfliktach rodzinnych czy zawodowych, a także niepowodzeniach finansowych. Wpływ na załamanie, które prowadzi do samobójstwa, mają
także gesty poniżenia, wyszydzenia, czy też pewnego zaszczucia ze
strony innych osób. Wtedy samobójcza śmierć, szczególnie ludzi młodych, jest tragicznym zaskoczeniem dla środowiska.
Akt celowego i świadomego odebrania sobie życia był kwalifikowany w Kościele jako grzech ciężki, skazujący samobójcę na wieczne
potępienie. Stąd też w przeszłości nie tylko odmawiano im chrześcijańskiego obrzędu pogrzebu, ale także dokonywano ich pochówku – jak
to obrazują jeszcze do dziś co niektóre starsze cmentarze – w wydzielonym miejscu, dość często gdzieś w „kącie” cmentarza.
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku w kan. 1240 §2 n. 1
pozbawiał prawa do katolickiego pogrzebu samobójców, którzy
z rozmysłem odebrali sobie życie. Jednak zakaz organizowania chrześcijańskiego pogrzebu dla tych, którzy z pełną przytomnością umysłu
i całkowitą swobodą działania targnęli się na własne życie, nie został
powtórzony w Kodeksie Jana Pawła II.
9
Por. A. Z a m b o n, La celebrazione delle esequie in alcune situazioni particolari, dz. cyt., s. 286.
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Jeszcze przed wejściem w życie KPK/83, pod wpływem wiedzy
psychologicznej, Kościół nieco zmienił swoje podejścia do samobójstwa. Dziś naukowcy stwierdzają, że w większości przypadków
człowiek w momencie targnięcia się na swoje życie ma ograniczoną
świadomość działania. Nie jest w pełni poczytalny, zwłaszcza jeśli
jego czyn samobójczy jest podejmowany m.in. pod wpływem depresji czy choroby psychicznej bądź też zaszczucia przez trzecie osoby.
Nie oznacza to, że nauka Kościoła nagle uległa radykalnej zmianie.
Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 2280 jednoznacznie stwierdza,
że „samobójstwo zaprzecza naturalnemu dążeniu istoty ludzkiej do
zachowania i przedłużenia swojego życia. Pozostaje ono w głębokiej
sprzeczności z należytą miłością siebie. Jest także zniewagą miłości
bliźniego, ponieważ w sposób nieuzasadniony zrywa więzy solidarności ze społecznością rodzinną, narodową i ludzką, wobec których
mamy zobowiązania. Samobójstwo sprzeciwia się miłości Boga żywego”. Natomiast Jan Paweł II podkreśla, że samobójstwo „jest zawsze moralnie niedopuszczalne w takiej samej mierze, jak zabójstwo.
Tradycja Kościoła niezmiennie je odrzucała jako czyn zdecydowanie
zły. Chociaż określone uwarunkowania psychologiczne, kulturowe
i społeczne mogą skłonić do popełnienia czynu tak radykalnie sprzecznego z wrodzoną skłonnością każdego człowieka do zachowania życia,
łagodząc lub eliminując odpowiedzialność subiektywną, z obiektywnego punktu widzenia samobójstwo jest aktem głęboko niemoralnym,
ponieważ oznacza odrzucenie miłości do samego siebie i uchylenie
się od obowiązku sprawiedliwości i miłości wobec bliźniego, wobec
różnych wspólnot, do których się należy i wobec społeczeństwa jako
całości. W swej najgłębszej istocie jest ono odrzuceniem absolutnej
władzy Boga nad życiem i śmiercią (…)”10.
Odkrywane przez naukę różne mechanizmy, które popychają człowieka do samobójstwa, nie usprawiedliwiają samego aktu targnięcia
się na własne życie. Samounicestwienie jest niewątpliwie czynem
zdecydowanie złym. Kościół nadal traktuje samobójstwo jako grzech,
chociaż niekoniecznie w każdym przypadku będzie to grzech ciężki.
W świetle współczesnej nauki Kościoła mogą przy samobójstwie wystąpić takie czynniki, które mogą zmniejszyć osobistą odpowiedzial10
J a n P a w e ł II, Encyklika Evangelium Vitae o wartości i nienaruszalności
życia ludzkiego, 25.03.1995, nr 66 (dalej: EV).
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ność człowieka za ten sam w sobie niemoralny akt. Do nich KKK
w nr 2283 zalicza „ciężkie zaburzenia psychiczne, strach lub poważna
obawa przed próbą, cierpieniem lub torturami”. W tych sytuacjach nie
można mówić o świadomym popełnieniu grzechu ciężkiego. Kościół
zostawia samemu Bogu osąd człowieka, który dopuścił się samobójstwa. Tylko On zna do końca to wszystko, co rozgrywało się w sercu
takiego człowieka. Często ludzkie osądy są powierzchowne na podstawie wyrywkowych faktów. Stąd nie można mówić, że ten, kto odebrał
sobie życie, jest potępiony. Kościół zachęca wierzących do modlitwy
za tych, którzy odebrali sobie życie, ponieważ – jak sam naucza – „nie
powinno się tracić nadziei dotyczącej wiecznego zbawienia osób, które odebrały sobie życie. Bóg, w sobie wiadomy sposób, może dać im
możliwość zbawiennego żalu”11.
Kościół nie odmawia pogrzebu katolickiego samobójcom, a także
nie praktykuje dawnego zwyczaju ich grzebania poza obrębem cmentarza. Instrukcja Episkopatu Polski dotycząca pogrzebu przypomina, że
„według powszechnego zdania psychiatrów, samobójcy nie są w pełni
odpowiedzialni za swój czyn. Dlatego nie odmawia się im pogrzebu
katolickiego, jeżeli w ciągu życia okazywali przywiązanie do wiary
i Kościoła. Uczestnikom takiego pogrzebu należy wyjaśnić sytuację”12.
Sam fakt targnięcia się na własne życie nie pozbawia wiernego
prawa do pogrzebu katolickiego, jeśli przed popełnieniem okazywał
przywiązanie do wiary i Kościoła. Nie jest także motywem dla duszpasterzy w czynieniu jakichkolwiek modyfikacji w jego liturgicznej
celebracji. Nie ma żadnych podstaw prawnych, aby im tego prawa
odmawiać szczególnie, gdy śmierć samobójcza jest wynikiem choroby psychicznej, depresji lub nawet chwilowego stresu13. Wspomniana
wyżej Instrukcja Episkopatu Polski nakłada natomiast obowiązek na
KKK 2283.
Instrukcja liturgiczno-duszpasterska Episkopatu o pogrzebie i modlitwach za
zmarłych (5 V 1978), w: Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski
1966-1993, Lublin 1994, s. 355, nr 13.
13
Nie można – jak zauważył abp Józef Życiński – zaliczyć wspomnianych osób
do „jawnych grzeszników” i tym samym odmówić im prawa do katolickiego pogrzebu. Pozbawienie ich tego prawa „stanowiłoby zaprzeczenie postawy duszpasterskiej,
raniąc właśnie te środowiska, którym potrzebne jest szczególne współczucie i chrześcijańska solidarność. Kapłańskim obowiązkiem pozostaje modlitewna więź z tymi,
którzy załamali się ostatecznie w nierównych zmaganiach z cywilizacją podporządkowaną bezdusznym zasadom sukcesu i konsumpcji”. Dekret w sprawie liturgii pogrze11

12

[11]
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duszpasterzy, by w czasie ceremonii pogrzebowych, mimo dezaprobaty Kościoła dla tej formy śmierci, uświadamiali wiernym, że odebranie
sobie życia przez osobę, której ma miejsce pogrzeb, było dokonywane w stanie znanego dla otoczenia bądź też pozostającego tajemnicą
jakiegoś zaburzenia psychicznego lub napięcia emocjonalnego, które
ograniczało możliwość obiektywnej oceny sytuacji i skutków podejmowanego działania samobójczego.
Niemniej jednak mogą wystąpić inne przyczyny, które wpływają
na zastosowanie pewnych ograniczeń w celebracji uroczystości pogrzebowych czy też są – w uzasadnionych przypadkach – podstawą
pozbawienia prawa do katolickiego pogrzebu. Ograniczenie czy też
pozbawienie prawa nie jest spowodowane samym faktem samobójstwa, ale prowadzonym przez samobójcę wcześniejszym, gorszącym
trybem życia, nieakceptowanym przez społeczność wiernych czy też
jawnym lekceważeniem zasad wiary i moralności, które trwało aż do
śmierci. W tej sytuacji odprawienie ceremonii pogrzebowej w formie
identycznej, tak jak praktykującemu katolikowi, może być powodem
zgorszenia dla samym wiernych. Należy odmówić pogrzebu katolickiego przede wszystkim tym samobójcom, którzy w momencie śmierci pozostali apostatami, heretykami czy schizmatykami (kan. 1184 §1
n. 1 KPK/83) bądź wybrały spalenie swojego ciała z motywów
przeciwnych wierze chrześcijańskiej (kan. 1184 §1 n. 2 KPK/83).
Natomiast pewne wątpliwości co do katolickiego pogrzebu mogą powstać w przypadku samobójców, którzy przed zamachem na własne
życie żyli w oddaleniu od Boga i Kościoła, często wywołując zgorszenie w społeczności wiernych, w której przyszło im żyć. Cytowany już
wcześniej nr 13 Instrukcji Episkopatu Polski stanowi, że „samobójcę, który przed zamachem na własne życie dawał zgorszenie, należy
traktować jako jawnego grzesznika”. Niemniej jednak dokument ten
nie daje jednoznacznej odpowiedzi, czy należałoby odmówić owemu
samobójcy pogrzebu katolickiego, czy też przynajmniej ograniczyć
uroczyste celebrowanie samej ceremonii. Wówczas w tej sytuacji należałoby postąpić według analizowanej już wcześniej normy kan. 1184
§1 n. 3 KPK/83. Jednoznacznie odmawia ona pogrzebu katolickiego
tym jawnym grzesznikom, których ceremonia pogrzebowa, z racji ich
bowej samobójców, 21 kwietnia 2004, Prot. N. 316/Gł/2004, w: www.kuria.lublin.pl/
www/Pogrzeby_samobojcow (data dostępu: 10.06.2010).
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uporczywego trwania w złym aż do śmierci bez okazania aktu skruchy,
stałaby się powodem publicznego zgorszenia wiernych.
Żadnej natomiast wątpliwości, co do odmowy prawa do katolickiego pogrzebu, nie pozostawiają przypadki całkiem świadomego
i dobrowolnego samounicestwienia się w celu okazania swej pogardy dla Stwórcy. Takie „samobójstwo popełnione z zamiarem dania
„przykładu”, zwłaszcza ludziom młodym, nabiera dodatkowo ciężaru
zgorszenia”14.
Gdyby zachodziły wątpliwości, co do organizacji pogrzebu katolickiego osoby, która popełniła samobójstwo, należałoby przyjąć takie
rozwiązanie, które byłoby korzystne dla rodziny zmarłego. Natomiast
w trudnych przypadkach duszpasterz powinien porozumieć się z ordynariuszem miejsca, zwłaszcza w tych, w których zarówno tak dopuszczenie do pogrzebu katolickiego samobójcy, jak i ewentualne
odmówienie tego prawo może wywołać nieporozumienia i zgorszenia
wśród wiernych.
Przy podejmowaniu decyzji należy pamiętać, że odmówienie samobójcy prawa do pogrzebu nie jest powszechną zasadą, lecz stanowi wyjątek, za którym muszą przemawiać jakieś poważne racje15.
Nieuzasadniona odmowa pogrzebu uderzałaby przede wszystkim
w najbliższą rodzinę, pogrążoną w żałobie po stracie w tak tragicznych
okolicznościach jednej z najbliższych osób. Ponadto często na pogrzebie osóby, która targnęła się na własne życie, gromadzi się wielu ludzi, zwłaszcza, gdy ginie osoba młoda, będąca dopiero u progu życia,
lub osoba dojrzała, praktykująca, pełna witalnych i twórczych sił. To
smutne wydarzenie, tragiczne zarówno dla rodziny, jak i dla samego
otoczenia, jest okazją do zadumy nad tajemnicą ludzkiego życia, a także modlitwą wypraszającą miłosierdzie Boże dla tego człowieka, który
sam pozbawił się życia16.

KKK 2282.
Por. A. Z a m b o n, La celebrazione delle esequie in alcune situazioni particolari, dz. cyt., s. 288.
16
Por. D. P a w e r, Riti funebri per suicidi e sviluppi liturgici, Concilium 21(1985),
s. 437; N. B l a z q u e z, La morale tradizionale della chiesa sul suicidio, Concilium
21(1985), s. 431.
14
15

[13]
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3. Eutanazja
Człowiek od chwili poczęcia powinien być szanowany i chroniony
w sposób absolutny w każdym momencie jego ziemskiego rozwoju,
także w sytuacjach, w których doświadcza cierpienia spowodowanego szczególnie ciężką nieuleczalną chorobą bądź trudami zbliżającego się kresu ziemskiego życia. Jednym ze współczesnych problemów
przeciwstawiającym się najważniejszemu prawu człowieka, jakim jest
prawo do życia aż do naturalnej jego śmierci, jest eutanazja. W ostatnich latach coraz częściej słyszymy o dokonywanych eutanazjach.
W niektórych państwach zamykających się na Boga i niedostrzegających sensu ludzkiego cierpienia jest legalizowane prawo decydowania jednostki o własnej śmierci w sytuacjach ekstremalnych. Są
jednak i takie kraje, których prawodawstwo stanowczo zabrania zabijania drugiego człowieka na jego własne życzenie lub ze względów
humanitarnych. Jednak zagorzali zwolennicy eutanazji – szczególnie
„w społeczeństwach dobrobytu, charakteryzujących się mentalnością
nastawioną na wydajność, według której obecność coraz liczniejszych
ludzi starych i niesprawnych wydaje się zbyt kosztowna i uciążliwa”17
– coraz bardziej domagają się jej legalizacji.
Ponadto obok eutanazji w wielu państwach trwa dyskusja na temat tzw. testamentu życia. Przez prawne jego uregulowanie w prawodawstwie cywilnym osoba będzie miała możliwość wcześniejszego
złożenia oświadczenia o zaprzestaniu kontynuowania określonych
interwencji medycznych, szczególnie tzw. uporczywej terapii względem jego osoby na wypadek jego ciężkiej choroby, uniemożliwiającej
mu swobodne podjęcie decyzji o zaprzestaniu wspomnianej terapii.
Dyskusja ta została wywołana pod wpływem występujących przypadków rezygnacji z podtrzymywania przy życiu osób, pozostających
przez długie lata w śpiączce, w tzw. stanie wegetatywnym. Jednak
unormowanie testamentu życia może być przykrywką do legalnego
dokonywania eutanazji, jeśli normy prawne nie wytyczą jasnej granicy między terapią paliatywną a uporczywym podtrzymywaniem
życia. Zagadnienie uporczywej terapii zostało przedstawione przez
Jana Pawła II, który stwierdził, że „od eutanazji należy odróżnić decyzję o rezygnacji z tak zwanej „uporczywej terapii”, to znaczy z pewnych zabiegów medycznych, które przestały być adekwatne do realnej
17

EV 64.
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sytuacji chorego, ponieważ nie są już współmierne do rezultatów, jakich można by oczekiwać, lub też są zbyt uciążliwe dla samego chorego i dla jego rodziny. W takich sytuacjach, gdy śmierć jest bliska
i nieuchronna można, w zgodzie z sumieniem, zrezygnować z zabiegów, które spowodowałyby jedynie nietrwałe i bolesne przedłużenie
życia, nie należy jednak przerywać normalnych terapii, jakich wymaga
chory w takich przypadkach”18. Kościół nie zgadza się, aby uporczywa terapii była utożsamiana z podawaniem pożywienia, płynów czy
wspomaganiem oddychania. Są to formy naturalnej opieki nad chorym. Rezygnacja z ich stosowania jest formą eutanazji.
Kościół nigdy nie zaakceptował i nie zaakceptuje bezpośredniej eutanazji, gdyż życie ludzkie jest święte i bezwarunkowo nietykalne. Jan
Paweł II w encyklice Evangelium vitae, powołując się na Deklaracje
Kongregacji Nauki Wiary Iura et bona z 5 maja 1980 roku19, przypomina, że „przez eutanazję w ścisłym i właściwym sensie należy rozumieć czyn lub zaniedbanie, które ze swej natury lub w intencji działającego powoduje śmierć w celu usunięcia wszelkiego cierpienia”20.
Kontynuując swe rozważania papież ze stanowczością przypomina, że
„eutanazja jest poważnym naruszeniem Prawa Bożego jako moralnie
niedopuszczalne dobrowolne zabójstwo osoby ludzkiej”. Następnie
dodaje: „praktyka eutanazji zawiera – zależnie od okoliczności – zło
cechujące samobójstwo lub zabójstwo”. Natomiast KKK w nr 2277
stwierdza, że „Eutanazja bezpośrednia, niezależnie od motywów i środków, polega na położeniu kresu życia osób upośledzonych, chorych
lub umierających. Jest ona moralnie niedopuszczalna. W ten sposób
działanie lub zaniechanie działania, które samo w sobie lub w zamierzeniu zadaje śmierć, by zlikwidować ból, stanowi zabójstwo głęboko
sprzeczne z godnością osoby ludzkiej i z poszanowaniem Boga żywego, jej Stwórcy”.
Kościół swe zdecydowane stanowisko co do prób legalizacji eutanazji wyraził we wspomnianej już Deklaracji Kongregacji Nauki Wiary:
„nikt ani nic nie może w żaden sposób zezwolić na zadanie śmierci
niewinnej istocie ludzkiej, bez względu na to, czy chodzi o płód lub
EV 65.
K o n g r e g a c j a N a u k i W i a r y, Deklaracja o eutanazji Iura et bona,
05.05.1980, w: W trosce o pełnię wiary, Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 19661994, dz. cyt., s. 141-147.
20
EV 65
18
19

[15]
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embrion, o dziecko, osobę dorosłą, czy starca, o osobę nieuleczalnie
chorą, czy znajdującą się w agonii. Ponadto nikomu nie wolno prosić
o taką śmiercionośną czynność, ani dla siebie, ani dla kogoś innego,
powierzonego jego odpowiedzialności; co więcej, nikt nie może zgodzić się na to, bezpośrednio lub pośrednio. Nie może również takiej
czynności prawomocnie nakazać lub zezwolić na nią żadna władza.
Chodzi w tym przypadku o naruszenie prawa Bożego, o znieważenie
godności osoby ludzkiej, przestępstwo przeciw życiu, zbrodnię przeciw ludzkości”21.
Dość często zwolennicy eutanazji usprawiedliwiają ją tzw. względami humanitarnymi, które są wyrazem współczucia dla ciężko chorego
i cierpiącego człowieka. W świetle Evangelium Vitae takie przypadki
eutanazji trzeba „określić mianem fałszywej litości, a nawet uznać ją
za niepokojące wynaturzenie: prawdziwe współczucie bowiem skłania do solidarności z cudzym bólem, a nie do zabicia osoby, której
cierpienia nie potrafi się znieść”22. Jest obowiązkiem krewnych i pracowników służby zdrowia opiekować się chorym i leczyć go nawet
w najcięższych stadiach choroby.
Z zagadnieniem eutanazji wiąże się niewątpliwie perspektywa pogrzebu osoby, której skrócono życie po to, by wyeliminować przedłużające się cierpienie, a tym samym uwolnić rodzinę lub społeczeństwo
od powstałego ciężaru ponoszonej opieki.
W ustawodawstwie Kościoła katolickiego nie znajdujemy aktualnie jakiś specyficznych norm co do ewentualnej odmowy prawa do
katolickiego pogrzebu osoby poddanej eutanazji lub modyfikacji przebiegu ceremonii pogrzebowej. Podstawą do pozbawienia prawa do
katolickiego pogrzebu będą w tym przypadku śmierci zasady, ujęte
w kan. 1184 §1 KPK/83, które zostały już na początku naszego studium przedstawione. Przede wszystkim w razie wątpliwości duszpasterze nie powinni podejmować zbyt pochopnie decyzji dotyczącej
pozbawienia formy katolickiej pogrzebu wiernego, który utracił życie
poprzez akt eutanazji, ale powinni przedstawić sprawę własnemu ordynariuszowi miejsca, który podejmie właściwą decyzję.

21
K o n g r e g a c j a N a u k i W i a r y, Deklaracja o eutanazji Iura et bona,
dz. cyt., n. 2.
22
EV 64.
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Niewątpliwie bezpośrednia eutanazja zadana na wyraźną prośbę
chorego jest aktem samobójczym, którego nie można niczym usprawiedliwić. W tej sytuacji w podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji należy kierować się m.in., stanem psychicznym chorego, ciężkością jego
choroby i wielkością ponoszonego cierpienia oraz ewentualną odpowiedzialnością innych osób, w tym rodziny i personelu medycznego.
Wspomniane czynniki mogą niekiedy ograniczać wolną wolę osoby
i zasadniczo wpłynąć na prośbę chorego o dokonanie eutanazji.
Ponadto przy podejmowaniu decyzji o pogrzebie należy uwzględnić
czas wyrażenia tejże prośby, w jakim stadium choroby została wyrażona, w jaki sposób została ona wyrażona, czy została ona wyrażona
w sposób świadomy i dobrowolny. Jeśli zmarły przed swoją śmiercią
wybrał eutanazję w sposób świadomy, to istnieją wówczas podstawy
do odmówienia mu prawa do pogrzebu katolickiego. Tym bardziej, jeśli tej decyzji towarzyszyła publiczna pochwała tej formy zakończenia kresu ziemskiego życia, zachęta innych do skorzystania z niej oraz
krytyka stanowiska Kościoła co do oceny moralnej eutanazji. W tych
przypadkach proboszcz, czy inny uprawniony duszpasterz, powinien
raczej odmówić prawa do kościelnej ceremonii pogrzebowej nawet,
jeśli poglądy najbliższej rodziny zmarłego są zbieżne z nauką Kościoła
w zakresie eutanazji. Sama wola rodziny nie może być motywem przeważającym za pochowaniem zmarłego w Kościele katolickim, gdyż
ich postępowanie chrześcijańskie nigdy nie może zastąpić wiary i intencji zmarłej osoby, a tym samym usprawiedliwić jego wybór tej formy własnej śmierci23.
W niektórych przypadkach decyzja co do pogrzebu katolickiego może być uzależniona także od postawy najbliższego otoczenia,
szczególnie od rodziny osoby zmarłej, poddanej eutanazji. Są sytuacje,
w których decyzję o eutanazji podejmuje ktoś z najbliższej rodziny
bądź inna osoba do tego prawnie uprawniona, na podstawie jakiś niejasnych deklaracji nieżyjącej osoby. Często osoby z najbliższego otoczenia odwołują się do wcześniejszych oświadczeń zmarłego, który niby
miał się deklarować poddaniu eutanazji na wypadek zapadnięcia w jakąś ciężką nieodwracalną chorobę. Biorąc po uwagę fakt odległości
czasowej owej deklaracji nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy była
23
Por. A. Z a m b o n, La celebrazione delle esequie in alcune situazioni particolari, dz. cyt., s. 288-289.
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ona podtrzymywana w ciągu życia oraz w początkach ciężkiej choroby,
a szczególnie czy byłaby utrzymana w momencie eutanazji. Wielu ludzi
pod wpływem rożnych doświadczeń życiowych zmienia swoje zdanie.
Również ludzką prośbę o rychłą śmierć wyrażoną przez tych, którzy
ciężko chorują i cierpią, nie można nazwać przyzwoleniem z ich strony
na eutanazję. Poczytanie tej prośby przez najbliższych jako aktu zgody
na eutanazję byłoby w pewnym sensie nadinterpretacją, szczególnie
w sytuacji osoby, która utraciła zdolność świadomego decydowania
o sobie przez nieodwracalne upośledzenie wyższych funkcji życiowych. Wiernego poddanego w takich okolicznościach eutanazji, o ile
nie istnieją jakieś inne przeciwwskazania, należy pochować według ceremonii pogrzebowej Kościoła katolickiego. Odmowa tego pochówku,
tylko ze względu na akt eutanazji i na postawę najbliższych, niezgodną
z kanonami nauki katolickiej, może wywołać większe zgorszenie, niż
sam fakt celebracji pogrzebu osoby, która żyła według zasad wiary,
a której przypisuje się wątpliwe wyrażenie zgody na swoją eutanazję24.
Nie należy pozbawiać prawa do pogrzebu osoby, której zgon był
skutkiem odmówienia przyjęcia przez nią środków nieproporcjonalnych25, czyli świadomego odrzucenia uporczywej terapii polegającej
na zaniechaniu pewnych zabiegów medycznych, zbyt uciążliwych dla
samego chorego i niewspółmiernych do prognozowanych rezultatów.
W owych aktach nie ma pogardy wobec życia, ale jest wewnętrzne
otwarcie się na wolę Bożą co do kresu ziemskiego życia i przejścia do
życia wiecznego.
4. Dzieci nieochrzczone
Prawodawca dopuszcza możliwość odprawienia pogrzebu katolickiego dziecku nieochrzczonemu. W kan. 1183 §2 KPK/83 postanawia,
że „ordynariusz miejsca może zezwolić na pogrzeb kościelny dzieci, których rodzice mieli zamiar je ochrzcić, a jednak zmarły przed
chrztem”. W myśl tej normy prawnej, do dzieci zmarłych przed
chrztem w szerszym ujęciu należy zaliczyć nie tylko te, które zmarły w czasie porodu bądź po swoich narodzinach we wczesnym etapie
życia, ale także te, które urodziły się martwe bądź umarły na skutek
Por. tamże, s. 289.
Pojęcie środków proporcjonalnych i nieproporcjonalnych wyjaśnia Kongregacja
Nauki Wiary we wspomnianej już Deklaracji o eutanazji.
24
25
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naturalnego poronienia, nawet we wczesnym etapie ciąży. Ponadto
w świetle powyższego kanonu należałoby rozważyć także pogrzeb
płodu pozbawionego życia w wyniku aborcji.
Pogrzeb katolicki dziecka nieochrzczonego według postanowień
kan. 1183 §2 KPK/83 jest możliwy, jeśli zostaną spełnione dwa warunki. Pierwszy dotyczy zezwolenia ordynariusza miejsca, natomiast drugim warunkiem jest posiadanie przez rodziców pragnienia
chrztu ich dzieci. W Polsce nie ma konieczności kierowania prośby
do ordynariusza miejsca, ponieważ Konferencja Episkopatu Polski już
w 1976 roku udzieliła takiego pozwolenia ogólnego dla polskich diecezji, oczywiście pod warunkiem, że rodzice wcześniej okazywali pragnienie chrztu swojego dziecka26.
Proboszcz, albo inny kompetentny duszpasterz nie powinien odmówić rodzicom pogrzebu ciała ich dziecka zmarłego przed chrztem, jeśli
są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Ich uczestnictwo w życiu
sakramentalnym Kościoła jest wyrazem pragnienia chrztu dla dziecka,
które jednak przedwcześnie zmarło. Jeśli rodzice są religijny, to należy domniemywać, że pragnienie chrztu dla zmarłego dziecka jest już
wyrażone w chrzcie ich wcześniej urodzonych dzieci. Nie powinno się
odmawiać tego prawa także matce niezamężnej, która przez postawę
swej religijności potwierdza pragnienie chrztu dla swojego przedwcześnie zmarłego dziecka27.
Moim zdaniem ze zrozumieniem należałoby podchodzić do prośby rodziców o pogrzeb ich przedwcześnie zmarłego dziecka, którego
chrzest został odłożony w czasie ze względu na brak gwarancji jego
wychowania w wierze katolickiej28. Tym rodzicom w jakimś aspekcie
26
Ogólne pozwolenie Konferencji Episkopatu Polski na pogrzeb dziecka, które
zmarło przed chrztem, znajduje się w numerze 22/e Wprowadzenia teologicznego i pastoralnego polskiego przekładu obrzędów pogrzebu, zatytułowanego Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, zatwierdzonego 29 kwietnia 1976
roku przez biskupów na 152 posiedzeniu tejże Konferencji. Powyższe pozwolenie zostało podtrzymane w drugim wydaniu tychże obrzędów z roku 1990, które uwzględniło m.in. przepisy nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego. Por. Obrzędy pogrzebu
dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, dz. cyt., s. 20
27
Z analizy kan. 877 §2 KPK/83 wynika jednoznacznie, że matka niezamężna, jeśli tylko pragnie i daje gwarancje katolickiego wychowania swojego dziecka, może je
ochrzcić bez żadnych przeszkód.
28
Odmowa chrztu dziecka ze strony Kościoła raczej należy do wyjątkowych sytuacji. „Jeśli przedstawiono wystarczające zapewnienia, do których należy zaliczyć
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żyjącym obojętnie religijnie, ale ochrzczonym, nie powinno się odmawiać pochówku ich dziecka, jeśli wcześniej prosili o chrzest dla niego z dobrej woli, a nie jakiś powodów pozareligijnych czy z pogardy
dla samego sakramentu. To pragnienie, wprawdzie nie zrealizowane
z braku dostatecznego zapewnienia co do chrześcijańskiego wychowania dziecka, powinno być wzięte pod uwagę w podejmowaniu decyzji co do religijnej formy jego pogrzebu. Jednak postawa religijna
rodziców, w celu uniknięcia ewentualnego zgorszenia pozostałych
wiernych, może być uzasadnionym argumentem za wprowadzeniem
daleko idących modyfikacji w ceremonii pogrzebowej ich nieochrzczonego dziecka.
Współcześnie zdarzają się także przypadki tragicznych śmierci dzieci, które nie ukończyły siódmego roku życia i nie dostąpiły łaski chrztu
świętego na skutek wyraźnego zaniedbania ze strony ich własnych rodziców lub prawnych opiekunów. W niektórych okolicznościach za
organizacją takiego pogrzebu będą przemawiać rację duszpasterskie.
Pogrzeb w Kościele, nieraz przy udziale licznie zgromadzonych wiernych, nie tylko jest wyrazem współczucia i solidarności wobec niewinnie zmarłego nieochrzczonego dziecka, ale przeradza się dość często
w manifestację potępienia zła, które było przyczyną jego śmierć.
Z przeprowadzonej wyżej analizy normy kan. 1183 §2 KPK/83 oraz
postanowienia Episkopatu Polski z 1976 roku wynika, że rodzicom nie
powinno się odmawiać pogrzebu ich dziecka nieochrzczonego, jeśli
mieli zamiar je ochrzcić. W razie wątpliwości co do prawdziwości intencji rodziców, sprawę należałoby przedstawić ordynariuszowi miejsca, do którego decyzji wszystkie strony powinny się dostosować.
Obrzędy pogrzebowe dzieci nieochrzczonych są sprawowane tak
jak dzieci ochrzczonych, które nie doszły do wieku używania rozumu,
wybór chrzestnych, którzy poważnie podejmą troskę o dziecko lub pomoc ze strony
wspólnoty wierzących, kapłan nie powinien odmawiać udzielenia Chrztu w najbliższym czasie, a więc sytuacja jest taka sama jak w przypadku praktykujących rodziców
chrześcijańskich. Jeśli natomiast zapewnienie jest niewystarczające, Chrzest należy
roztropnie odłożyć. Pasterze powinni jednak kontaktować się z rodzicami, by – jeśli to będzie możliwe – zostały spełnione warunki konieczne do udzielenia Chrztu.
Gdy warunki nie zostaną spełnione, można jako ostateczność zaproponować zapisanie dziecka do katechumenatu, który rozpocznie się w chwili uczęszczania do szkoły”. K o n g r e g a c j a N a u k i W i a r y, Instrukcja o chrzcie dzieci Pastoralis
actio, 20.10.1980, w: W trosce o pełnię wiary, Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary
1966-1994, dz. cyt., nr 30.
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a więc zgodnie z kan. 97 §2 KPK/83 nie ukończyły siódmego roku
życia i nie przystępowały jeszcze do sakramentu pokuty29. Obrzędy
pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich przewidują trzy formy pogrzebu dzieci, z pewnymi modlitwami własnymi dla
dzieci nieochrzczonych. Pierwsza przewiduje trzy stacje pogrzebowe. Ceremonia rozpoczyna się w domu zmarłego dziecka. Następnie
trumna z ciałem zostaje przeniesione do kościoła bądź kaplicy cmentarnej. W tych miejscach jest przewidziana możliwość odprawienia
Mszy św. bądź samej Liturgii słowa bez Ofiary Eucharystycznej. Po
ich odprawieniu następuje obrzęd ostatniego pożegnania, obejmujący
m.in. pokropienie wodą święconą i okadzenie trumny z ciałem zmarłego. Ostatnia stacja to złożenie ciała do grobu, która – w zależności od
zwyczaju – może być poprzedzona procesją30. Druga forma pogrzebu
uwzględnia dwie stacje – w kaplicy cmentarnej i przy grobie. Ta forma
nie przewiduje celebracji Mszy świętej, ale nie wyklucza jej odprawienia przed pogrzebem dziecka albo bezpośrednio po nim31. Trzecia
forma to celebracja liturgii pogrzebowej z jakiś poważnych racji tylko
w jednym miejscu, którymi mogą być: dom zmarłego dziecka, dom
pogrzebowy, kościół, kaplica cmentarna czy nawet kaplica szpitalna.
Jeżeli celebracja ta ma miejsce w kościele, albo w kaplicy to – w zależności od sytuacji – można oprawić Mszę świętą albo Liturgię słowa,
a na końcu obrzęd pożegnania32.
Jeśli w czasie ceremonii pogrzebowej jest przewidziana Msza święta to sprawuję się ją według formularza na pogrzeb dziecka nieochrzczonego33. Ofiara eucharystyczna w tym przypadku nie ma charakteru
przebłagania za grzechy dziecka. Jest przede wszystkim modlitwą
w intencjach rodziców, przeżywających ból po stracie dziecka, które
cieszy się szczęściem zjednoczenia z Bogiem i świętymi w niebie.

29
Pogrzeb dzieci, które ukończyły siódmy rok życia, należy odprawić tak jak pogrzeb dorosłego człowieka, dobierając, w zależności od okoliczności śmierci czy wieku, odpowiednie modlitwy, również te umieszczone w trzech przewidzianych formach
pogrzebowych dziecka. Por. Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji
polskich, dz. cyt., n. 135.
30
Por. tamże, nr 134-178.
31
Por. tamże, nr 179-193.
32
Por. tamże, nr 194-216.
33
Por. Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986, s. 241” – 242”.
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Ceremonię pogrzebową dziecka nieochrzczonego celebrans sprawuje w szatach liturgicznych koloru białego, które w czasie pogrzebu każdego dziecka symbolizują, m.in., świętość, czystość i radość nieba.
Wyboru jednej z przytoczonych wyżej form celebracji pogrzebu
dziecka nieochrzczonego dokonują rodzice wspólnie z proboszczem
lub właściwym duszpasterzem, w zależność m.in. od miejscowych zwyczajów oraz od okoliczności utraty dziecka. Kapłan powinien w tym
dialogu mieć na uwadze to, że „śmierć dziecka jest doświadczeniem
szczególnie bolesnym dla jego rodziców”, a „jeszcze boleśniejszym
przeżyciem dla rodziców katolickich jest śmierć dziecka nieochrzczonego”34. Jeśli proszą o pogrzeb katolicki dla swojego nieochrzczonego
dziecka, to nie powinno im się tego pogrzebu odmawiać albo ograniczać do tzw. „pokropku”, polegającego na skropieniu trumny z ciałem
dziecka wodą święconą, często w zakrystii, bez odmówienia jakichkolwiek modlitw. Był to w przeszłości tylko zwyczaj, o którym nie wspominają dokumenty kościelne. Wypływał on z tego faktu, że Kościół
katolicki przed Soborem Watykańskim II dla dzieci nieochrzczonych,
a tym bardziej dla dzieci nienarodzonych, nie przewidywał specjalnej formy celebracji liturgicznej pogrzebu. Współcześnie nie należy
go utożsamiać także z pokropieniem trumny dziecka, przewidzianym
w odnowionych obrzędach pogrzebu, gdyż jest ono tylko częścią obrzędu ostatniego pożegnania.
5. Płody poronione oraz dzieci martwo urodzone
Poszanowanie poczętego życia ludzkiego jest jednym z najczęściej poruszanych tematów, nie tylko przez bioetyków czy teologów
moralistów, ale także przez różnorakie autorytety kościelne i cywilne. Domagają się oni bezwarunkowego poszanowania podstawowych
praw dziecka nienarodzonego – m.in. prawa do życia, prawa do tożsamości i niedysponowalności biologicznej, a także prawa do poczęcia
w rodzinie. Jednak w tej krucjacie w obronie życia poczętego dość
często zapomina się o innym podstawowym prawie, jakim jest poszanowanie zwłok istoty ludzkiej w przypadku jej przedwczesnej śmierci
w łonie matki, w tym prawa do godnego pochówku.
34
Por. Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, dz. cyt.,
nr 134.
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Kościół katolicki w sposób zdecydowany zwraca uwagę, że zwłokom pochodzącym z tzw. urodzenia martwego czy na skutek przedwczesnej jego śmierci jeszcze w łonie matki, w wyniku samoistnego
poronienia, czy dobrowolnych przerwań ciąży, należy oddać szacunek
tak, jak innym zwłokom ludzkim35. Zwłok dziecka poczętego, ale nienarodzonego nie można utożsamiać w żaden sposób z rożnymi częściami ciała ludzkiego, pozostającymi po przeprowadzonych operacjach
chirurgicznych, które ulegają zniszczeniu zgodnie z przepisami prawa.
Każde dziecko poczęte, a zmarłe przed swym narodzeniem to istota
ludzka, której należy się godny pochówek.
W Polsce obecny system prawny umożliwia rodzicom pochowanie ciała dziecka poczętego, ale nienarodzonego, bez względu na czas
trwania ciąży, wagę czy rozmiar dziecka36. Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z 7 grudnia 2001 roku37, w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, w §7 przyznało prawo pochowania zwłok
dzieci nienarodzonych lub urodzonych martwo, najpierw rodzicom
dziecka, a dalszej kolejności krewnym, określonym w ustawie38,
a w razie ich rezygnacji innym osobom, które do pochowku dobrowolnie się zobowiążą. Jednak pewne wątpliwości nasuwał §2 wyżej wspomnianego rozporządzenia, który za zwłoki ludzkie uważał „ciała osób
zmarłych i dzieci martwo urodzonych”, jednak bez wyraźnego odwołania się do szczątków poronionych. Dopiero Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z 21 grudnia 2006 roku39, dokładniej precyzuje pojęcie zwłok

35
Por. K o n g r e g a c j a N a u k i W i a r y, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania Donum Vitae, 22.02.1987,
w: W trosce o pełnię wiary, Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, dz. cyt.,
s. 307; P o n t i f i c i o C o n s i g l i o d e l l a p a s t o r a l e p e r g l i
o p e r a t o r i s a n i t a r i, Carta degli operatori sanitari del 1995, n. 146, w:
http://www.academiavita.org/template.jsp?sez=DocumentiMagistero&pag=pontifici_
consigli/cos/cos (data dostępu: 10.06.2010). Ponadto KKK stanowi, że ciała zmarłych
powinny być pochowane z godnym szacunkiem (nr 2300).
36
Por. M. S t o k ł o s a, W odpowiedzi na pytanie duszpasterzy. Czy można urządzić pogrzeb dziecka nienarodzonego, Homo Dei 1(2009), s. 119-120.
37
Dz. U. 2001, Nr 153, poz. 1783.
38
Por. art. 10, ust. 1 ustawy z 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Dz. U. 1959, Nr 11, poz. 62.
39
Dz. U. 2007, Nr 1, poz. 10.
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ludzkich, za które „uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży”40.
Władze cmentarza, w tym także proboszczowie jako administratorzy cmentarzy pozostających pod ich nadzorem, nie mogą wyrazić
zgody na pochówek dzieci, które uległy poronieniu lub urodziły się
martwe, jeśli nie otrzymają aktu zgonu dziecka wydanego zgodnie
z przepisami prawa państwowego. Wydawanie tego dokumentu jest
regulowane przepisami ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego
z 29 września 1986 roku41 oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z 2 lutego 2005 roku w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka42. Stosownie do owych aktów prawnych, odpowiednie instytucje
lub osoby upoważnione są zobowiązane zgłosić pisemnie w Urzędzie
Stanu Cywilnego fakt urodzenia dziecka martwego w ciągu 3 dni.
Następnie Urząd ten wydaje skrócony akt urodzenia z adnotacją w rubryce „Uwagi”, że dziecko urodziło się martwe. Dokument ten jest
równocześnie aktem zgonu dziecka. W tej sytuacji nie sporządza się
już osobnego aktu zgonu. Należy zauważyć, że obowiązek zgłoszenia
urodzenia dziecka martwego, a tym samym wydanie aktu jego urodzenia, nie jest ograniczone czasem trwania ciąży bądź wagą czy rozmiarem dziecka. Przy zgłoszeniu i wydaniu aktu urodzenia dziecka
nie mają zastosowania przepisy odnoszące się do sporządzania dokumentacji medycznej, której kryteria są regulowane osobnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów
i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz
sposobu jej przetwarzania43. Rozróżnia ono wyłącznie dla celów medycznych, obok urodzenia żywego, urodzenie martwe oraz poronienie,
ustanawiając 22 tydzień ciąży jako kryterium tego rozróżnienia. Nie
jest ono jednak w żadnym przypadku podstawą do odmówienia wydania aktu urodzenia dziecka wraz z odpowiednią adnotacją deklarująca
martwe urodzenie.
40
Nowe określenie pojęcia zwłok ludzkich w niniejszym rozporządzeniu jest
w pewnym sensie konsekwencją ustawy o rzeczniku praw dziecka z 6 stycznia 2000
roku, która w art. 2 za dziecko uważa „każdą istotę ludzką od poczęcia do osiągnięcia
pełnoletniości”. Dz. U. 2000, Nr 6, poz. 69.
41
Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688.
42
Dz. U. 2005, Nr 27, poz. 232.
43
Dz. U. 2006, Nr 247, poz. 1819.
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Odróżnienie w prawodawstwie cywilnym wielu państw płodów poronionych od dzieci martwo urodzonych ma dla pochówku katolickiego ich zwłok znaczenie drugorzędne. Kościół w swoim nauczaniu stoi
na niezmiennym stanowisku, że każde poczęcie daje początek życiu.
Jest to dziecko, chociaż jeszcze nienarodzone, które w razie śmierci
zazwyczaj pozostaje nieochrzczone. Niemniej jednak w ceremonii pogrzebowej dziecka są przewidziane modlitwy dla dziecka nieochrzczonego w odróżnieniu o tego, które dostąpiło łaski chrztu świętego.
Proboszcz, albo inny duszpasterz odpowiedzialny za pochówek, nie
może odmówić pogrzebu katolickiego płodowi poronionemu, który
został ochrzczony. Do chrztu takiej istoty ludzkiej, która jeszcze żyje,
ale z punku widzenia nie ma szans na przeżycie, zachęca nas ustawodawca w kan. 871 KPK/83. Nie wspomina natomiast bezpośrednio
o jego pochówku. Ma on jednak prawo do katolickiego pogrzebu tak,
jak pozostałe dzieci ochrzczone, chociaż sama ceremonia pogrzebowa,
po uzgodnieniach z rodzicami, w zależności od konkretnej sytuacji,
może ulec znaczącym modyfikacjom.
Tak jak to zostało już wcześniej powiedziane, kan. 1183 §2 KPK/83
przyznaje rodzicom prawo pochowania swojego dziecka, które nie
doczekało się swych narodzin na skutek poronienia, w jakimkolwiek
etapie ciąży, bądź urodziło się martwe. Pogrzeb ten jest możliwy pod
warunkiem uzyskania zgody ordynariusza miejsca oraz posiadania
przez rodziców zamiaru ochrzczenia poczętego dziecka. W Polsce
taka zgoda – jak to zostało już wspomniane – została udzielone przez
Konferencję Episkopatu już w 1976 roku. W niektórych diecezjach
statuty synodalne czy instrukcje biskupów diecezjalnych dostosowują to zezwolenie do przedstawionych już wyżej przepisów państwowych44. Zdecydowanie podkreślają, że rodzicom, którzy przedstawiają
dokumenty zgonu, zgodne z wymogami prawa cywilnego, nie należy
odmawiać pogrzebu ich dziecka nieochrzczonego, które urodziło się
martwe bądź zmarło na skutek poronienia.
44
Instrukcje takie wydali m.in. 20 kwietnia 2007 roku biskup Stanisław Napierała
dla diecezji kaliskiej oraz 15 listopada 2007 roku biskup Adam Dyczkowski dla diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Również kwestię pogrzebu dzieci, które utraciły swe
życie przed urodzeniem na skutek poronienia lub zabójstwa w łonie matki podjęły
niektóre Synody diecezjalne, wydając pewne wskazania. Wspomniane instrukcje oraz
inne materiały dotyczące omawianego zagadnienia można znaleźć na stronie internetowej www.poronienie.pl/teologia_instrukcje.html (data dostępu 01.07.2010).

[25]

PRAWO DO KATOLICKIEGO POGRZEBU

107

Z pogrzebem swojego dziecka nienarodzonego bądź urodzonego
martwo nie będą mieli problemu rodzice, którzy zawarli sakramentalny związek małżeński i uczestniczą w życiu religijnym Kościoła.
Nie będzie miała tego problemu praktykująca niezamężna kobieta,
która straciła swe potomstwo na skutek nieprzewidzianego poronienia. Chrześcijańska postawa rodziców, jak i wspomnianej kobiety, nie
pozostawia raczej żadnych wątpliwości co do zamiaru chrztu ich poczętego potomstwa.
Pewne wątpliwości do szczerości tej intencją mogą wystąpić
w przypadku rodziców, którzy m.in., są mało praktykującymi katolikami, żyją w konkubinacie, nie mając żadnych przeszkód do zawarcia
sakramentalnego związku małżeńskiego, bądź chrzest ich poprzednich dzieci został odłożony ze względu na brak zapewnienia wychowania zrodzonego potomstwa w wierze katolickiej. Jeśli jednak o ten
pogrzeb katolicki dla dziecka nienarodzonego proszą, to nie powinno
im się raczej tej posługi odmawiać. Fakt urodzenia dziecka martwego
bądź jego utrata na skutek poronienia jest dla rodziców traumatycznym przeżyciem i niejednokrotnie przyczyną zwątpienia w mądrość
Boskiego zamysłu. Co więcej, dla rodziców obojętnych religijnie lub
wątpiących w wierze, śmierć oczekiwanego dziecka może być bodźcem do porzucenia wiary45. W tej sytuacji kapłan powinien zachować postawę cierpliwości, szacunku i współczucia. Wobec rodziców
mało praktykujących powinien wykazać także pewną wyrozumiałość.
Katolicki pochówek ich dziecka nienarodzonego, w jakiejkolwiek
formie, może stać się bodźcem do odkrycia na nowo sensu ich wiary
i powrotu na drogę życia sakramentalnego.
Wyboru formy celebracji pogrzebu dziecka nienarodzonego powinno się dokonać w dialogu z rodzicami, w zależności, m.in., od miejscowych zwyczajów, okoliczności utraty dziecka czy postawy religijnej
rodziców. Rytuał pogrzebowy nie przewiduje jednak specjalnego obrzędu pogrzebu dzieci urodzonych martwo albo zmarłych na skutek
poronienia. Nie oznacza to, że Kościół kontynuuje dalej zwyczaj tzw.
pokropku. W tej sytuacji należy stosować wybrane obrzędy pogrzebu
dziecka nieochrzczonego. Ceremonię pogrzebową należałoby raczej
rozpocząć w kościele bądź kaplicy cmentarnej, pomijając z oczywi45

124.

Por. M. S t o k ł o s a, W odpowiedzi na pytanie duszpasterzy, dz. cyt., s. 123-
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stych względów stację w domu rodziców zmarłego dziecka. Jeśli tylko
rodzice sobie tego życzą i okoliczności za tym przemawiają, można
odprawić Mszę świętą przy obecności ciała zmarłego dziecka, według
formularza dla dziecka nieochrzczonego, używając szat liturgicznych
koloru białego. W przeciwnym razie można zaproponować rodzicom
odprawienie Mszy świętej, w innym dogodnym dla nich terminie.
Ceremonii pogrzebowej nie powinno się zakończyć w kościele czy kaplicy cmentarnej, ale jeśli jest to możliwe, poprowadzić także ostatnie
pożegnanie na cmentarzu.
Skromniejszą oprawę liturgiczną pogrzebu dziecka nienarodzonego można zastosować w przypadku jego rodziców obojętnie religijnych czy żyjącym w niesakramentalnym związku. Taką możliwość
podsuwają obrzędy pogrzebu dziecka, które proponują celebrację jego
pochówku przy jednej stacji46. W tej sytuacji rodziców, ceremonia
pogrzebowa raczej powinna przebiegać przy samym grobie dziecka.
Rodzicom dziecka powinno się wówczas uświadomić, że takie sprawowanie pogrzebu w żadnym przypadku nie jest utożsamiane ze starodawnym zwyczajem tzw. pokropku, ale jedną z trzech form celebracji
pogrzebu dziecka, zatwierdzoną przez władzę kościelną. W tej formie
ma miejsce nie tylko pokropienie trumny dziecka, ale także są przewidziane inne modlitwy ostatniego pożegnania dostosowane do dziecka
nieochrzczonego.
Pewne trudności przy organizacji pogrzebu katolickiego mogą wystąpić w przypadku świadomego i bezpośredniego zabójstwa dziecka
w początkowym stadium jego życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem47. Nie jest to więc samoistne wydalenie płodu,
ale akt świadomej aborcji, na który wyrażają zgodę oboje rodzice, bądź
jedno z nich. Świadome przyzwolenie obojga rodziców na spędzenie
płodu jednoznacznie wskazuje na brak intencji ochrzczenia ich dziecka
po jego narodzeniu. Popełniają oni, po zaistnieniu skutku, przestępstwo, za które prawodawca w kan. 1398 przewiduje karę ekskomuniki
wiążącą mocą samego prawa. Tym rodzicom w tej sytuacji należałoby
odmówić katolickiej formy pogrzebu ich dziecka, gdyż prośba o ten
pochówek jest raczej kierowana w głównej mierze z motywów poza
46
Por. Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, dz. cyt., nr
194-216.
47
EV 58.
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religijnych. Ponadto prośby te, jeśli w ogóle są składane, to należą do
rzadkości, gdyż raczej rodzice w przypadku aborcji porzucają zwłoki
dziecka, rezygnując tym samym z jego pochówku. Inaczej należałoby
podejść do pogrzebu dziecka nienarodzonego, które utraciło życie na
skutek aborcji dokonanej za przyzwoleniem samej tylko matki, przy
braku zgody ojca dziecka poczętego. W tej sytuacji nie powinno się
odmówić ojcu prawa do kościelnej formy pogrzebu tego dziecka, jeśli
tej aborcji się sprzeciwiał bądź ją wyraźnie potępił w przypadku jej
dokonania przez matkę bez jego wiedzy48.
Ponadto prawa do pogrzebu ciał dzieci nienarodzonych, a porzuconych przez rodziców, nie powinno się odmawiać tym wszystkim,
którzy do tego pochówku się zobowiązują. Szpitale oraz inne instytucje, które są w posiadaniu zwłok dziecka poczętego a nienarodzonego,
są zobowiązane ustawowo wydać je krewnym dziecka bądź osobom
czy instytucjom, które zobowiążą się do jego pogrzebu, w przypadku
rezygnacji skorzystania z tego prawa przez rodziców. Prośba tychże
podmiotów o katolicki pogrzeb dziecka nie powinna napotykać większych trudność ze strony duszpasterzy49. Jej ewentualne nieuzasadnione odmówienie pozostałoby sprzeczne z aktywnym zaangażowaniem
się Kościoła w obronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci oraz
poszanowania zwłok istot ludzkich, w tym również dziecka poczętego
a nienarodzonego bądź martwo urodzonego.
Zakończenie
Kościół poprzez pogrzeb katolicki, przyznany każdemu wiernemu
odchodzącemu z tego świata, nie tylko poleca zmarłego miłosierdziu
Bożemu, ale umacnia nadzieję i wiarę żyjących w zmartwychwstanie
ciała i życie wieczne. Czy jednak każdy ochrzczony, bez względu na
religijną postawę swego życia, powinien mieć po śmierci chrześcijański pogrzeb? Otóż prawodawca w kan. 1184 §1 KPK/83 wymienia trzy
kategorie takich osób, którym należy odmówić katolickiego pochów48
Por. A. Z a m b o n, La celebrazione delle esequie in alcune situazioni particolari, dz. cyt., s. 280.
49
Na godną celebrację pogrzebów płodów poronionych zwróciła uwagę
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w czasie wizyty „ad limina”
polskich biskupów w 1993 roku. Por. C o n g r e g a z i o n e p e r i l C u l t o
D i v i n o e l a D i s c i p l i n a d e i S a c r a m e n t i, Visite «ad limina»
nel 1993, Notitiae 29(1993), s. 691-962.
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ku ich ciał. Są to osoby, które zmarły bez oznak pokuty, a za życia
ziemskiego świadomie i dobrowolnie przez akt apostazji, herezji lub
schizmy zerwały łączność z Kościołem bądź z pogardy dla Kościoła
wybrały spalenie swojego ciała czy też stały się publicznymi grzesznikami, wywołując wielkie zgorszenie, budzące po ich śmierci wśród
wiernych także kontrowersje co do ich katolickiego pochówku.
Oprócz tych ściśle określonych przez prawodawcę przypadków pozbawienia wiernego pogrzebu kościelnego występują współcześnie
pewne jego sytuacje życiowe czy też okoliczności jego śmierci, które
mogą nasuwać duszpasterzom wątpliwości co do zasadności chrześcijańskiego jego pochówku lub wpłynąć na wprowadzenie przez nich
pewnych ograniczeń w celebracji pogrzebu. Wśród nich są przypadki wiernych, którzy w chwili śmierci żyli w niesakramentalnych
związkach małżeńskich, popełnili samobójstwo bądź zmarli na skutek
eutanazji. Do delikatnych sytuacji należy także pogrzeb dziecka urodzonego, ale nieochrzczonego czy też dziecka zmarłego już w łonie
matki. Często duszpasterze w podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji co
do pogrzebu katolickiego działają pod presją nie tylko rodziny pogrążonej w żałobie, ale także opinii publicznej. Ich decyzje są niejednokrotnie przedmiotem manipulacji współczesnych mediów. Odmowa
pogrzebu staje się w tych sytuacjach jednym z wielu argumentów
w walce z Kościołem.
Duszpasterze w tych trudnych i delikatnych sytuacjach powinni postępować roztropnie, ograniczając – tak jak to zostało przedstawione
w niniejszym artykule – odmowę tej ostatniej chrześcijańskiej posługi
Kościoła do wyjątkowych sytuacji, jeśli za pozbawienie prawa do pogrzebu przemawiają wyłącznie okoliczności wyliczone w kan. 1184
§1 KPK/83.
W podejmowaniu właściwej decyzji należy wziąć pod uwagę to,
że nieuzasadnione odmówienie prawa do pogrzebu albo jego ograniczenie nie tylko rani najbliższą rodzinę przeżywająca odejście kogoś
bliskiego. Nieuzasadniona odmowa jest także dość często źródłem
większego zgorszenia i konfliktu we wspólnocie, w której zmarły żył,
niż sam fakt urządzenia tego pogrzebu. Warto także zwrócić uwagę na
treść kan. 1184 §2 KPK/83 w sytuacjach, kiedy powstaną wątpliwości
czy osobę zmarłą we wspomnianych wyżej okolicznościach śmierci
należy pozbawić prawa do katolickiego pogrzebu. Norma ta upoważnia ordynariusza miejsca do podjęcia ostatecznej decyzji.
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Ponadto należy pamiętać, że pozbawienie prawa do pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia Mszy świętej pogrzebowej (kan. 1185 KPK/83). Nie oznacza to jednak, że w przyszłości
nie będzie można odprawiać za zmarłego jakiejkolwiek Mszy świętej. Kościół pozbawiając kogoś prawa do pogrzebu szanuje jego wolną wolę, przejawiająca się w dokonywanych życiowych wyborach,
niezgodnych z nauką Kościoła. Jednak nie rozstrzyga przez sam fakt
odmowy katolickiego pogrzebu kwestii jego zbawienia. To zależy od
samego Pana Boga, gdyż on wie najlepiej co się dzieje w sercu każdego człowieka. Stąd też Kościół nie odżegnuje się od modlitwy za
tych zmarłych, którzy za życia odeszli od Niego bądź Go lekceważyli
przez publiczne grzeszne życie. Nie odmawia odprawienia Mszy świętej, szczególnie na prośbę najbliższej rodziny, w której poleca miłosierdziu Bożemu tego, który za życia ziemskiego sprzeniewierzał się
Bogu i Kościołowi.
Il diritto alle esequie cattoliche in alcune situazioni particolari
Il can. 1176 §1 dell’attuale CIC afferma che ai fedeli defunti vanno rese le esequie
ecclesiastiche a norma del diritto. Si può dunque parlare di un vero diritto del fedele alle
esequie cattoliche, di cui non può essere privato se non nei casi previsti dalla normativa
del can. 1184. Essa indica alcune circostanze in base alle quali un cattolico è privato
delle esequie ecclesiastiche, a meno che non abbia dato alcun segno di pentimento
prima della morte. Fra queste abbiamo l’apostasia, l’eresia o lo scisma notori. Altre
circostanze riguardano non tanto la professione di fede, quanto comportamenti che
contraddicono la vocazione cristiana, tali da far ritenere le persone come peccatori
manifesti, ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei
fedeli.
Oltre queste situazioni ben definite dal Codice ci sono nel mondo di oggi le situazioni
particolari che potrebbero sorgere il dubbio sull’opportunità della celebrazione delle
esequie ecclesiastiche. Nell’articolo si è riferito ad alcuni casi problematici: i fedeli
coinvolti in situazioni matrimoniali irregolari, i suicidi, l’eutanasia, i bambini morti
prima di essere battezzati, i bambini nati morti o i feti abortivi. Si è cercato di indicare
gli atteggiamenti da adottare in questi casi e nei confronti dei famigliari del defunto per
non creare tensioni profonde all’interno della comunità cristiana.
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INCAPACITAS ASSUMENDI (KAN. 1095, n. 3 KPK) –
ABSOLUTNA CZY RÓWNIEŻ RELATYWNA ?
Treść: Wstęp. – 1. Założenia i argumenty rzeczników tezy o wystarczalności niezdolności relatywnej. – 2. Bezzasadność tezy o wystarczalności niezdolności relatywnej. – 2.1. Stanowisko przedstawicieli doktryny. – 2.2. Stanowisko orzecznictwa
rotalnego. – Zakończenie.

Wstęp
Jedną ze znaczących kwestii związanych z wykładnią kan. 1095,
n. 3 KPK (niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich
z przyczyn natury psychicznej), jest pytanie, czy – do spowodowania nieważności małżeństwa – niezdolność ta powinna być absolutna,
tzn. uniemożliwiająca kontrahentowi podjęcie istotnych obowiązków
małżeńskich niezależnie od tego, z kim zawiera małżeństwo, czy też
wystarczy niezdolność relatywna, tzn. uniemożliwiająca kontrahentowi podjęcie tychże obowiązków jedynie w stosunku do konkretnego
współpartnera (nie zaś erga omnes). Kwestia ta bywa poruszana zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, m.in. Roty Rzymskiej.
W gruncie rzeczy problem dotyczy – niezależnie od kan. 1095, n. 3
KPK – samej koncepcji małżeństwa: czy jest ono instytucją abstrakcyjną, związaną z prawami i obowiązkami równymi dla wszystkich
i w każdym konkretnym doświadczeniu, czy też węzłem egzystencjalnym wspólnoty pomiędzy dwiema osobami ujętymi łącznie, w którym
nie można jednak abstrahować, również gdy chodzi o podjęcie owych
obowiązków ustanowionych przez Stwórcę, od osobliwości podmio-
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tów wezwanych do ich podjęcia i od jedynej i niepowtarzalnej relacji,
która między nimi powstaje1.
Teza o wystarczalności niezdolności relatywnej, przyjmowana przez
niektórych przedstawicieli zarówno doktryny, jak i judykatury rotalnej
jeszcze przed promulgacją nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego,
spotkała się z ostrą krytyką jej przeciwników, uznających walor prawny wyłącznie niezdolności absolutnej. Odrzucenie opinii o relewantności prawnej incapacitas relativa zdecydowanie dzisiaj dominuje tak
w kanonistyce, jak i w judykaturze.
1. Założenia i argumenty rzeczników tezy o wystarczalności
niezdolności relatywnej
Pojęcie incapacitas relativa, inaczej niezdolności „do określonego małżeństwa”, pojawiło się w doktrynie i orzecznictwie już w początkach lat siedemdziesiątych, przede wszystkim w publikacjach
i wyrokach rotalnych J.M. Serrano Ruiza, w kontekście stosowania
wykładni kan. 1095, n. 3 KPK w duchu soborowego personalizmu
i interpersonalizmu2.
Główne założenia, które miałyby przemawiać za przyjęciem niezdolności relatywnej (jako wystarczającej do stwierdzenia nieważności małżeństwa), wynikające z personalistycznego ujęcia małżeństwa,
zostały szerzej przedstawione w wyroku c. Serrano Ruiz z 5 kwietnia
1973 roku3. Podkreślono tutaj, że osoba ludzka – niedotknięta poważnym zaburzeniem osobowości lub niezdolnością nawiązania popraw1
G. C a n a l e, L’incapacità ex can. 1095,3: necessaria assolutezza o possibile
relatività alla persona dell’altro coniuge?, w: L’incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3), Liberia Editrice Vaticana 1998, s. 70.
2
Zob. J.M. S e r r a n o R u i z, Nulidad del matrimonio, coram Serrano,
Salamanca 1981; Tenże, El caràcter personal del matrimonio: presupuestos y perspectivas para las causas canónicas de nulidad, w: Iustus Iudex, Essen 1990, s. 311329; Tenże, La consideración existencial del matrimonio en las causas canónicas de
nulidad por incapacidad psíquica, Angelicum 68(1991), s. 33-63 i 173-230; Dec.
c. Serrano Ruiz z 05.04.1973, nn. 4-15, SRRDec. 65(1973), s. 323-333; Dec. c. Serrano
Ruiz z 21.05.1976, nn. 5-15, RRDec. 68(1976), s. 311-319; Dec. c. Serrano Ruiz
z 18.11.1977, nn. 6-13, RRDec. 69(1977), s. 459-462; Dec. c. Serrano Ruiz z 19.05.1978,
nn. 4-10, RRDec. 70(1978), s. 320-325; Dec. c. Serrano Ruiz z 09.05.1980, nn. 7-16,
RRDec. 72(1980), s. 367-371; Dec. c. Serrano Ruiz z 28.07.1981, nn. 3-27, RRDec.
73(1981), s. 414-428; Dec. c. Serrano Ruiz z 12.11.1982, nn. 10, RRDec. 74(1982),
s. 524-525; Dec. c. Serrano Ruiz z 16.12.1983, nn. 7-16, RRDec. 75(1983), s. 712-719.
3
Dec. c. Serrano Ruiz z 05.04.1973, SRRDec. 65(1973), s. 323-333.
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nych relacji z innymi – może jednak okazać się niezdolna do nawiązania relacji międzyosobowych z konkretną osobą: z tą mianowicie,
z którą zawarła małżeństwo. Zdaniem ponensa, tego rodzaju niezdolność powoduje nieważność zgody małżeńskiej, i to właśnie w oparciu
o zasadę personalizmu chrześcijańskiego4.
Przytoczone zapatrywanie Serrano Ruiz powtórzył w kilku kolejnych swoich orzeczeniach, głównie z lat 1976-1983, w szczególności
w wyroku z 21 maja 1976 roku gdzie stwierdza, że podstawa nieważności małżeństwa tkwi w sferze osobowości stron, z samej bowiem
natury „dochodzenia” podejmowanego w stosunku do drugiej osoby
wymaga się w sposób konieczny znajomości kogoś, z kim zawiera się
małżeństwo. Jeśli więc u kogoś występują braki osobowościowe, nie
może on być przyjęty przez drugą stronę, to zaś oznacza, że dana osoba jest niezdolna do przyjęcia jej do wspólnoty małżeńskiej. Zdaniem
ponensa, ocena taka jest bardzo doniosła w stosunku do małżeństwa,
gdyż wspólnota ta obejmuje całe życie, a w relacji stron nie może być
przypadkowości. Łatwo jest w ten sposób przewidzieć, czy wspólnota
życia nupturientów znajdzie korzystne warunki dla jej trwałości, czy
też stanie się to moralnie niemożliwe5.
Dokonując analizy małżeństwa jako relacji międzyosobowej, zdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich Serrano Ruiz
określa jako zdolność do relacji międzyosobowej, to zaś prowadzi
do uznania za incapacitas niekompatybilności charakterologicznej
zachodzącej między stronami. Zatem to, że małżeństwo jest relacją
międzyosobową, pozwala wymienionemu kanoniście przyjąć, iż dla
określenia zdolności lub niezdolności należy koniecznie analizować
osobowość kontrahentów nie tylko odrębnie (każdego z nich), lecz
również w ich wzajemnym odniesieniu i w ich wzajemnej integracji.
Tego rodzaju analiza może ujawnić niezdolność do nawiązania między
tymi dwiema osobami relacji, przy czym niezdolności tej nie można
przypisać wyłącznie jednej ze stron, lecz obydwu, w kontekście ich
szczególnej osobowości6.
Według Serrano Ruiza, którego opinię podziela również J. Pinto
Gomez, podkreślanie natury relacji międzyosobowej małżeństwa
4
5
6

Tamże, s. 326.
Dec. c. Serrano Ruiz z 21.05.1976, RRDec. 68(1976), s. 311-319.
Zob. S e r r a n o R u i z, La consideración existencial, jw., s. 33-63.
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oznacza postawienie akcentu na istotę wzajemnego przekazania się
i przyjęcia własnej osoby i osoby kogoś drugiego, z jednoczesnym
zwróceniem uwagi na charakterystyczną jedyność i niepowtarzalność
każdej osoby ludzkiej. Oznacza i to, że owe dwie cechy specyfikują
każdą więź małżeńską, wyróżniając ją od jakiejkolwiek innej. To zaś
sprawia, że uwaga tego, kto jest powołany do osądzenia ważności małżeństwa, powinna koncentrować się na konkretnym małżeństwie, na
rzeczywistości egzystencjalnej, w której się ono weryfikuje. W konsekwencji, również niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków
małżeńskich powinna być oceniana z odniesieniem do konkretnego
małżeństwa i do każdego indywiduum, z uwzględnieniem także niemożliwości podjęcia tychże obowiązków jedynie w relacji do określonej osoby, którą się wybrało jako współpartnera. W stosunku bowiem
do tej właśnie osoby brak jest owej integracji wewnątrzosobowej
i międzyosobowej, która stanowi istotę małżeństwa i jest zdolnością
nupturientów do wzajemnego nawiązania relacji7.
Zdolności tej może zabraknąć w szczególnej rzeczywistości każdego
specyficznego węzła małżeńskiego, de facto bowiem relacja małżeńska, relacja międzyosobowa, consortium vitae, nie są czymś abstrakcyjnym, lecz materializują się w konkretnych małżeństwach, którym
dwa podmioty dają istnienie. I wówczas to, niekiedy, i w przypadku
szczególnym, zdarza się, że zdolność do małżeństwa może istnieć, lecz
również – właśnie z powodu interakcji z tą konkretną osobą – zdolności
tej może zabraknąć, przy niezmiennym trwaniu natury i racji niezdolności z kan. 1095, n. 3 KPK. Istnieje wówczas prawdziwa niezdolność,
a nie tylko zwykła trudność, jako wyraz zasady prawa naturalnego (ad
impossibile nemo tenetur), i to nawet wtedy, gdy niemożliwość ta objawia się jedynie w relacji do współpartnera. W stosunku bowiem do tej

7
Zob. Dec. c. Serrano Ruiz z 22.11.1985, RRDec. 77(1985), s. 381; Zob. także
M. L o p e z - A r a n d a, Los fundamentos de la incapacidad psicológica relativa
como causa de nulidad matrimonial, w: Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro, t. 10, Salamanca 1992, s. 318; Tenże, La incapacidad relativa como causa de nulidad del matrimonio en el canon 1095, 3, w: Curso de
derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro, t. 12, Salamanca
1996, s. 171-172.
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osoby istotne obowiązki małżeńskie powinny być podjęte i wypełnione, a właśnie w stosunku do niej okazuje się to niemożliwe8.
Wymowne w swych założeniach jest również stwierdzenie Serrano
Ruiza, w myśl którego w małżeństwie nie chodzi o dwie osoby, które
stosownie do prawa podejmują obowiązki – w taki sposób, że według
„miary” abstrakcyjnego pojęcia zdolności można by ocenić, czy są
w stanie podjąć je, czy też nie. Chodzi natomiast o dwie osoby, które
czyniąc własną rzeczywistość, z samej swojej istoty opartą na relacji
i „dwoistości”, przyjmują w niej – jeden w relacji do drugiego – obowiązki, i jeden w stosunku do drugiego powinien być zdolny do ich
przyjęcia, ponieważ prawa każdego z nich na tyle istnieją, na ile istnieją obowiązki drugiego, i vice versa9.
Charakterystyczny jest również fragment wyroku c. Serrano Ruiz
z 19 maja 1978 roku, w którym twierdzi, że analiza autentycznej i pełnej istoty małżeństwa chrześcijańskiego prowadzi do wniosku, iż niezdolność do zawarcia tego związku (incapacitas ad contrahendum)
powinna być „mierzona” nie tyle abstrakcyjną i apriorycznie, z góry
określoną niezdolnością rozumienia i chcenia, ile raczej zdatnością do
małżeństwa in facto esse, od czasu do czasu ocenianą, chodzi wszak
o niezdolność do akceptacji egzystencjalnej drugiej osoby w ofiarowaniu siebie, a więc w konkretnej „dwoistości”10. W orzeczeniu zaś
z 13 grudnia 1991 roku wymieniony ponens powie, że jakkolwiek
istotne prawa-obowiązki małżeńskie niewątpliwie posiadają swoją
moc i istnienie, to jednak zdolność lub niezdolność do ich przyjęcia
i wypełnienia jest subiektywna, i może być relatywna11.
W doktrynie uznającej walor prawny niezdolności relatywnej nawiązuje się niejednokrotnie do przeszkody małżeńskiej impotencji,
która to przeszkoda objawia się zarówno w formie absolutnej, jak
i relatywnej, a świetle kan. 1084 § 1 KPK (podobnie jak kan. 1068
8
Zob. Dec. c. Serrano Ruiz z 18.11.1977, RRDec. 69(1977), s. 460; Dec. c. Serrano
Ruiz z 19.05.1978, RRDec. 70(1978), s. 322; J. P i n t o G o m e z, L’immaturità affettiva nella giurisprudenza rotale, w: L’immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana, Città del Vaticano 1990, s. 50.
9
J.M. S e r r a n o R u i z, Prospettive personali del matrimonio: l’interpersona
lità del consenso e del vincolo (Seminario dei professori dell’Ateneo Romano della Santa Croce) pro manuscripto (przytaczam za: G. C a n a l e, L’incapacità ex can.
1095, 3, jw., s. 72).
10
Dec. c. Serrano Ruiz z 19.05.1978, RRDec. 70(1978), s. 322.
11
Dec. c. Serrano Ruiz z 13.12.1991, Il Diritto Ecclesiastico 110(1999), s. 192.
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§ 1 KPK z 1917 roku) również ta ostania została uznana – expressis verbis – za wystarczającą, a więc powodującą nieważność małżeństwa. Zastosowanie tutaj analogii miałoby wskazywać, że istnieją
osoby, które z przyczyn natury psychicznej nie są zdolne do zawarcia
małżeństwa z jakimkolwiek innym kontrahentem, a także osoby, które
również z różnych przyczyn tej samej natury, mogą być niezdolne do
zawarcia małżeństwa jedynie z niektórymi współpartnerami, a konkretnie z tymi, z którymi zawarły małżeństwo12. W orzeczeniu rotalnym c.
Pinto z 27 maja 1983 roku rzecznik personalizmu małżeńskiego, wymieniając cechy, którymi powinna odznaczać się incapacitas assumendi, wspomina m.in. o wystarczalności (do nieważności małżeństwa)
incapacitas relativa, nadmieniając, że trudno nie przyjąć, że również
niezdolność relatywna (a nie tylko absolutna) może stanąć na przeszkodzie, by współkontrahentowi zostało na zawsze przekazane prawo (do utworzenia wspólnoty). „Nie widać żadnej racji, podkreśla, dla
której należałby odejść [w stosunku do incapacitas assumendi – W.G.]
od normy kan. 1068 § 1, ponieważ także i tutaj chodzi o niezdolność
do przekazania istotnego przedmiotu formalnego konsensu”13.
Opinię o wystarczalności niezdolności relatywnej I.M. Pinto wyrażał wielokrotnie, zaznaczając m.in. w wyroku z 30 maja 1986 roku, iż
nie tylko niemożliwość psychiczna, lecz także moralna (poważna trudność) uniemożliwia kontrahentowi wypełnienie istotnych obowiązków
małżeńskich14. W orzeczeniu zaś z 6 lutego 1987 roku stwierdził, iż
brak rozeznania oceniającego może mieć miejsce w przypadkach za-

12
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. Świaczny, Warszawa
2002, s. 119-120.
13
„Nulla apparet ratio ob quam a norma can. 1068 § 1 recedatur cum etiam hic
agatur de incapacitate tradendi obiectum formale essentiale consensus”. Dec. c. Pinto
z 27.05.1983, w: L’incapacitas (can. 1095) nelle „sententiae selectae coram Pinto”,
a cura di P.A. Bonet e C. Gullo, Liberia Editrice Vaticana 1988, s. 260.
14
„Haud valet obligationem assumere nupturiens qui eam adimplere non valet,
quippe quae sit impossibilis vel psychice vel saltem moraliter (magna difficultas),
nisi in hoc ultimo casu expresse se obligare voluerit”. Dec. c. Pinto z 30.05.1986, w:
L’incapacitas (can. 1095) nelle „sententiae selectae coram Pinto”, jw., s. 329.
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burzenia osobowości, które czynią „moralnie niemożliwą” specyficzną, małżeńską relację międzyosobową15.
Doktrynie o relewantności prawnej niezdolności relatywnej do
podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich bliska jest teza o niekompatybilności charakterów kontrahentów, o czym już generalnie
wspomniano. Należy tutaj dodać, że niezdolność do podjęcia istotnych
obowiązków małżeńskich z powodu niekompatybilności charakterów
stron jest po prostu szczególną formą niezdolności relatywnej16.
W obrębie teorii uznającej walor prawny incapacitas relativa szczególną odmianę stanowi tzw. relatywizm umiarkowany, widoczny
w niektórych orzeczeniach Roty Nuncjatury Hiszpańskiej. Rzecznicy
tego nurtu przyjmują, że skierowanie małżeństwa ku dobru małżonków każe brać pod uwagę sytuację dwóch osobowości, w której to
sytuacji – na skutek wadliwej struktury psychicznej jednej ze stron
w stosunku do drugiej lub obydwu stron wobec siebie – kontrahenci są w rzeczywistości niezdolni do podjęcia istotnych obowiązków
małżeńskich, w szczególności tych, które dotyczą nawiązania relacji
międzyosobowej17.
Niezdolność relatywna zatem – w jakiejkolwiek odmianie – charakteryzuje się tym, że dotyczy pewnych osób, które – uwzględnione
z osobna i indywidualnie – są w pełni zdolne do powzięcia ważnego
konsensu małżeńskiego, mimo to jednak jawią się jako „niezdolne jedynie między sobą”, co ma miejsce wówczas, gdy zawierają ze sobą
małżeństwo. W ten sposób osoby takie byłyby niezdolne relatywnie,
to jest dotknięte niezdolnością relatywną w stosunku do konkretnego
małżonka, nie zaś niezdolnością absolutną, a więc w stosunku do innych możliwych współkontrahentów18.
15
„Defectus requisitae discretionis iudicii verificari potest in casibus perturbationis personalitatis [podkr. w tekście] quae relationem interpersonalem specifice matrimonialem reddunt moraliter impossibilem”. Dec. c. Pinto z 06.02.1987, w:
L’incapacitas (can. 1095) nelle „sententiae selectae coram Pinto”, jw., s. 374.
16
W. G ó r a l s k i, Problem niezdolności relatywnej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095, n. 3 KPK) w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej,
Ius Matrimoniale 3/9/(1998), s. 83.
17
C a n a l e, L’incapacità ex can. 1095, 3, jw., s. 75; 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. 223; Zob. Dec. c. Panizo Orallo
z 04.05.1984, w: Collectanea de jurisprudencia canonica, Madrid 1984, s. 25 nn.
18
V i l a d r i c h, Konsens małżeński, jw., s. 128.

120

KS. W. GÓRALSKI

[8]

2. Bezzasadność tezy o wystarczalności niezdolności relatywnej
Opinia o relewantności prawnej incapacitas relativa, lansowana
przez jej rzeczników już na 10 lat przed promulgowaniem przez Jana
Pawła II nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, a więc gdy nie istniała jeszcze aktualna regulacja zdolności konsensualnej w obowiązującym kan. 1095, mogła być w jakiejś mierze usprawiedliwiona, choć
od początku spotkała się z ostrą krytyką19. Nietrudno bowiem było już
wtedy dostrzec, że – w oparciu o hipotezę wzajemnej niezdolności
dwojga osób do powzięcia konsensu małżeńskiego, i to bynajmniej
nie z racji patologii osobowości jednej z nich, lecz „patologii wspólnoty życia” – trzeba przyjąć, że relacja nupturientów, powstająca jako
wyraz ich miłości, może stać się relacją patologiczną. Patologia zaś
„relatywna” nie może oznaczać pierwotnej niezdolności osobowej do
powzięcia konsensu20.
Po wejściu w życie kan. 1095, n. 3 KPK, który miał zakończyć
istniejący nieład w tak znaczącej sferze prawa małżeńskiego, wielu
przedstawicieli doktryny i orzecznictwa nadal interpretowało tę normę stosownie do wcześniej używanych technik, nie chcąc dostrzec
daleko idącego novum owej normy prawnej. Stosując dawną hermeneutykę, wciąż mieszali ze sobą takie czy inne formy pojawienia się
i rozwoju dysfunkcji psychicznych istniejących w relacjach małżonków z prawnymi kryteriami miary niezdolności nupturienta. Mimo,
że w kan. 1095, n. 3 KPK nie czyni się żadnej wzmianki o incapacitas relativa (w przeciwieństwie do kan. 1084 § 1 KPK o impotencji),
w dalszym ciągu, jak to wyżej nadmieniono, pojawiały się wyroki z tytułu niezdolności relatywnej, „podciągane” pod kan. 1095, n. 3 nowego Kodeksu. Nie brano w ogóle pod uwagę tego, że powołany kanon
zdecydowanie rozróżnia między zaburzeniem psychicznym (niezależnie od formy jego oddziaływania) a brakami zdolności konsensualnej,
jako źródłami nieważności małżeństwa, dla którego to zróżnicowania,
brak było wystarczająco prawnej podstawy21.

19
Zob. H. F r a n c e s c h i, L’incapacità di assumere e l’incapacità relativa nella giurisprudenza rotale recente, Ius Ecclesiae 9(1997), s. 157-199.
20
C a n a l e, L’incapacità ex can. 1095, 3, jw., s. 72-73; G ó r a l s k i,
D z i e r ż o n, Niezdolność konsensualna, jw., s. 223-224,
21
V i l a d r i c h, Konsens małżeński, jw., s. 128-129.
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Krytyka opinii o wystarczalności incapacitas relativa znacznie
wzmogła się po promulgowaniu nowego KPK. Interpretując kan.
1095, n. 3 tej kodyfikacji w kluczu ściśle obiektywnym, zarówno
w doktrynie, jak i w orzecznictwie, zdecydowanie negowano wszelki
walor prawny niezdolności, która nie odnosiłaby się do wszystkich potencjalnych współkontrahentów22. Podkreślano, że istotne prawa-obowiązki małżeńskie mają swoją obiektywną moc i istnienie, a moralna dobroć i prawna ważność aktów ludzkich zależy wyłącznie od ich
zgodności z porządkiem moralno-prawno-obiektywnym23. Coraz częściej zauważano, że przyjęcie tezy o relewantności prawnej niezdolności relatywnej pociągałoby za sobą szereg problemów, wynikających
przede wszystkim z założenia, że u żadnego z nupturientów nie musi
występować poważna anomalia psychiczna, co w konsekwencji prowadziłoby do uznawania za nieważne małżeństw nawet wówczas, gdy
obydwie strony pozostawały w stanie normalności. Nie do przyjęcia
wreszcie było odnoszenie niezdolności nie do istotnych obowiązków
małżeńskich, lecz do osoby współkontrahenta24.
2.1. Stanowisko przedstawicieli doktryny
Na opinię o walorze prawnym niezdolności relatywnej zdecydowanie reagowali wybitni przedstawiciele doktryny, usiłując wykazać
jej bezzasadność. Momentem charakterystycznym jest zwracanie tutaj
uwagi przez przeciwników incapacitas relativa na różne aspekty problemu, do czego niewątpliwie inspirowało sformułowanie kan. 1095,
n. 3 KPK w ostatecznym jego kształcie.
G. Canale, podzielając pogląd G. De Las Herasa25, zwróciła uwagę
na to, że teza o relewantności prawnej niezdolności relatywnej stanowi
naruszenie ius connubii. Podkreślając, że zdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich jest regułą, a niezdolność wyjątkiem,
22
Zob. M.F. P o m p e d d a, Incapacità di natura psichica, w: Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento, Bologna 1985, s. 147; F. B e r s i n i, Il nuovo
diritto canonico matrimoniale. Commento giuridico-teologico-pastorale, Torino1983,
s. 84.
23
Dec. c. Pompedda z 19.02.1982, Il Diritto Ecclesiastico 93(1982), s. 327.
24
G ó r a l s k i, D z i e r ż o n, Niezdolność konsensualna, jw., s. 224-225.
25
G. D e L a s H e r a s, La incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio (Su tratamiento en los tribunales eclesiasticos espanoles), Ius
Canonicum 27(1987), s. 256.
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autorka zauważa, że niezdolność relatywna, której nie przewiduje wyraźnie ustawodawca, i która nie znajduje również podstaw w prawie
naturalnym, zamykałaby drogę do małżeństwa dla większości osób, to
zaś sprawiałoby, że byłoby ono dostępne jedynie dla mniejszościowej
„elity”. Nikt bowiem – poza nieliczną mniejszością – nie jest w rzeczywistości wolny od lekkich nerwic czy braków charakterologicznych,
które dopuszczając niezdolność relatywną jako przyczynę nieważności małżeństwa sprawiałyby, że niemożliwa byłaby w takiej sytuacji
prawdziwa relacja międzyosobowa pomiędzy dwoma podmiotami.
Z drugiej strony, pojęcie „normalności”, właściwe psychologii, przede
wszystkim tzw. eksperymentalnej, nie pokrywa się z takim pojęciem
funkcjonującym na gruncie prawa kanonicznego. Według bowiem
antropologii chrześcijańskiej zdolność ludzka jest dopełniana przez
pomoc łaski, która pozwala przezwyciężyć również sytuacje trudne,
choć nie bez ofiary i wysiłku, w realizacji własnego powołania, w tym
przypadku do małżeństwa. Tymczasem w świetle psychologii, nawet
najmniejsza anomalia, która jednak zdolna jest stworzyć człowiekowi problemy, napięcia i konflikty w sytuacji, w której żyje, jest przejawem niepokonalnej patologii. Wynikające z prawa naturalnego ius
connubii, konkluduje Canale, nie jest tylko zwykłym prawem do przystąpienia do celebracji ślubnej i do nawiązania jakiegokolwiek stanu
życia wspólnego mającego pozór węzła małżeńskiego, lecz jest prawem do zawiązania prawdziwej „wspólnoty całego życia”, która byłaby zdolna służyć wzrostowi i osobowemu urzeczywistnianiu się przez
obojga małżonków26.
Według powszechnej opinii przeciwników uznania waloru prawnego incapacitas relativa, ta ostatnia sprawiałaby zachwianie relacji
zachodzącej pomiędzy małżeństwem in fieri i małżeństwem in facto
esse. Jeśli bowiem jakiś brak występujący w momencie zawierania
małżeństwa jest niewielki, i tylko później, w relacji dwojga osób, staje się prawdziwą i właściwą niezdolnością, to trudno zrozumieć, jak
można mówić o nieważności węzła małżeńskiego, skoro niezdolność

26
C a n a l e, L’incapacità ex can. 1095, 3, jw., s. 76-81; Zob. także G i o v a n n i
P a o l o II, Allocuzione alla Rota Romana, 5 febbraio 1987, AAS 79(1987), s. 14531459; G i o v a n n i P a o l o II, Allocuzione alla Rota Romana, 25 gennaio 1988,
AAS 80(1988), s. 1178-1185.
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dotyczy zawarcia małżeństwa, a nie trwania w nim27. Tego rodzaju sytuacja oznaczałaby, że wszelkie niepowodzenie małżeństwa stanowiłoby automatycznie dowód na rzecz uprzednio istniejącej (potencjalnie)
niezdolności relatywnej28.
Do zdecydowanych krytyków tezy o wystarczalności niezdolności relatywnej należy H. Franceschi, nawiązujący do stanowiska
J. Hervady29. Za wybitnym kanonistą z Pamplony Franceschi przyjmuje generalnie, że dla znalezienia właściwej odpowiedzi na pytania
dotyczące dopuszczalności lub nie incapacitas relativa niezbędne jest
odkrycie istoty małżeństwa.
Przedmiotem konsensu małżeńskiego, podkreślał w swoich pracach
Hervada, są same osoby kontrahentów w ich „małżeńskości”, stąd też
zdolność do małżeńskiego ofiarowania się jest określona przez realną możliwość wzajemnego przekazania się i przyjęcia przez małżonków jako takich. Zdolność ta jest zdolnością każdej osoby: zdolnym
albo niezdolnym jest każdy z małżonków. Należy więc jasno rozróżnić rzeczywistą niezdolność osobową i różnorodne symptomatologie (przejawy), w obrębie których niezdolność ta może się objawiać.
Właśnie mieszanie niezdolności osobowej do relacji małżeńskiej z jej
przejawami w konkretnej międzyosobowej relacji małżeńskiej jest
przyczyną licznych nieporozumień w wypracowaniu różnych teorii
w przedmiocie niezdolności relatywnej. Niezależnie od tego, jaka byłaby odpowiedź o dopuszczalności (lub nie) tzw. niezdolności relatywnej, jednym z istotnych momentów dla jej określenia są elementy
sytuacji wskazanej przez ustawodawcę w kan. 1095, n. 3 KPK. Sędzia
winien interpretować normę prawa, jednak nie może jej modyfikować
lub wychodzić poza nią, szczególnie jeśli są to normy, które konkrety-

27
Zob. M.F. P o m p e d d a, Il c. 1095 fra elaborazione precodiciale e prospettive
di sviluppo interpretativo, Ius Canonicum 22(1982), s. 549; C a n a l e, L’incapacità
ex can. 1095, 3, jw., s. 81-82.
28
Zob. C a n a l e, L’incapacità ex can. 1095, 3, jw., s. 84-85.
29
Zob. J. H e r v a d a, Obligaciones esenciales del matrimonio, w: Incapacidad
consensual para las obligaciones matrimoniales, Pamplona 1991, s. 13-44; J. H e r 
v a d a – P. L o m b a r d i a, El Derecho del Pueblo de Dios. Hacia un sistema de
Derecho matrimonial, t. 1, Pamplona 1973, s. 73-79 i 177-196; Tenże, Esencia del matrimonio y consentimiento matrimonial, Persona y Derecho 9(1982), s. 149-179.
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zują i określają fundamentalne prawo osoby i wiernego, jakim jest ius
connubii30.
Franceschi podkreśla, że zdolność do małżeństwa, którą się zakłada, należy odróżnić od warunków idealnych dla nawiązania relacji
małżeńskiej doskonałej. Nie należy stawiać znaku równości pomiędzy małżeństwem doskonałym i małżeństwem ważnym, na co zresztą zwrócił uwagę Jan Paweł II w przemówieniu do Roty Rzymskiej
z 5 lutego 1987 roku31. Braki więc i niedoskonałości nie mogą być
przyczyną lub dowodem nieważności małżeństwa, a tego ostatniego
nie należy postrzegać zbyt pozytywnie (jako rzeczywistości doskonałej), co przyjmuje się w teoriach o niezdolności relatywnej32.
Jak zauważa Franceschi, w krytyce teorii o wystarczalności niezdolności relatywnej należy oprzeć się – czynił to właśnie Hervada – na
zdecydowanym odróżnieniu istoty małżeństwa od tego, co stanowi
niewątpliwe dobro dla tego związku, lecz nie należy do jego istoty,
a także na odróżnieniu małżeństwa od życia małżeńskiego oraz istoty
od istnienia. Właściwy klucz do rozwiązania kwestii niezdolności relatywnej, kanonista hiszpański upatruje w samym pojęciu małżeństwa
oraz w pojęciu osoby. Małżeństwo w jego realistycznej opcji to relacja
międzyosobowa, osiągalna z zasady przez każda osobę – jako tytulariusza powszechnego ius connubii – z jej cnotami i wadami, z ograniczeniami psychicznymi i afektywnymi, nie zaś przez osobę jedynie
o szczególnie wysokim stopniu doskonałości. Szczęśliwość nie jest
bynajmniej znakiem zdolności, tak jak niepowodzenie nie jest oznaką niezdolności. Szczęśliwość jest rzeczywistością dynamiczną, ustawicznym budowaniem, co zależy od konkretnych działań małżonków
podejmowanych po zawarciu małżeństwa; jest dziełem ich właściwych
wyborów w ich życiu małżeńskim. Małżeństwo nie jest pełną i wza-

30
P.J. V i l a d r i c h, Comentario al canon 1095, w: Comentario Exegètico al
Còdigo de Derecho Canònico, t. 3, Pamplona 1966, s. 1239-1240; H. F r a n c e s c h i,
L’incapacità relativa. <Status quaestionis> e prospettiva antropologico-giuridica, w:
L’incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3), Liberia
Editrice Vaticana 1998, s. 102-103.
31
G i o v a n n i P a o l o II, Allocuzione alla Rota Romana, 5 febbraio 1987,
AAS 79(1987), s. 1457; Zob. także G i o v a n n i P a o l o II, Allocuzione alla Rota
Romana, 27 gennaio 1997, AAS 89(1997), s. 486-489.
32
F r a n c e s c h i, L’incapacità relativa, jw., s. 103.
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jemną integracją afektywną, która prowadziłaby do nieuzasadnionego
rozszerzenia pojęcia zdolności33.
Niezmierne doniosłe jest następnie, podkreśla za Hervadą Franceschi,
rozróżnienie pomiędzy istotą-naturą małżeństwa a jego istnieniem-historią. Należy przy tym pogłębiać rozumienie małżeństwa jako rzeczywistości trwałej, o naturze, która wiąże osoby nie tylko w ich historii,
lecz przede wszystkim w ich naturze, w tym co trwa w każdej z nich.
W ten sposób łatwiej się ustosunkować do współczesnych doktryn na
temat niezdolności konsensualnej jako niezdolności do relacji małżeńskiej pomiędzy dwiema osobami w konkretnym momencie. Gdy chodzi zaś o osobę ludzką, to należy w niej rozróżnić pomiędzy osobą z jej
niezmienną naturą a jej wymiarem historycznym: człowiek jest swoją
naturą i swoją historią. W małżeństwie ofiarowuje się osoba w swojej
naturze, w konkretnym momencie historycznym. To ofiarowanie siebie dokonuje się wprawdzie w konkretnym momencie historycznym,
niemniej jednak poza ten moment wykracza. Gdy ofiarowuje się osoba, to czyni to wraz z wszystkimi swoimi możliwościami historycznymi (jako osoby), z tym wszystkim, co może nastąpić: w zdrowiu
i w chorobie, w radości i w smutku. W tym znaczeniu można powiedzieć, że w małżeństwie ma miejsce ofiarowanie się radykalne, a więc
nieodwołalne. I dlatego, jakkolwiek osoba może się zmieniać, węzeł
małżeński trwa – w taki sposób, w jaki pomyślność lub niepomyślność małżeństwa nie będą zależeć od istnienia węzła, lecz od sposobu,
w jaki małżonkowie nim żyją34.
Małżeństwo, zauważa za Hervadą Franceschi, nie jest – istotowo –
całkowitym i absolutnym ofiarowaniem się osoby we wszystkich jej
wymiarach; jest ofiarowaniem męskości i kobiecości w tym, co jest
im właściwe: zrodzeniu i wychowaniu potomstwa, dobru małżonków,
wzajemnej pomocy. Są rzeczywistości, które nie należą do tej istoty,
na ile nie są czymś specyficznym i wyłącznym dla unii małżeńskiej.
Właśnie określenie i rozróżnienie tych elementów jest wymagane do
zrozumienia małżeństwa i jego istoty35.
Męskość i kobiecość, kontynuuje swój wywód Franceschi, są wymiarami natury, będąc czymś wspólnym dla wszystkich mężczyzn
33
Tamże, s. 121-122; Zob. także G i o v a n n i P a o l o II, Allocuzione alla
Rota Romana, 27 gennaio 1997, AAS 89(1997), s. 488.
34
F r a n c e s c h i, L’incapacità relativa, jw., s. 123-124.
35
Tamże, s. 124.
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i dla wszystkich kobiet, tak iż komplementarność jest zdolnością daną
przez naturę, niezależnie od osobliwości mężczyzny i kobiety. Jeśli
mają miejsce elementy istotne męskości i kobiecości – w sferze fizycznej, afektywnej i duchowej, jest również i zdolność do małżeństwa
z „tą” lub z każdą inną kobietą, czy też z „tym” lub z każdym innym
mężczyzną. Zdolność bowiem opiera się na naturze i na komplementarności do bycia „jednym ciałem” lub jednością natur, nie opiera się
natomiast na szczególnych przymiotach obojga kontrahentów36.
Możliwe jest zatem, zauważa powołany autor, określenie tego, co
jest wspólne dla każdego małżeństwa, i dlatego wymagane jako treść
zdolności do powzięcia zgody małżeńskiej. To jednak, by małżeństwo
było jednością natur nie oznacza, że jedyną rzeczą istotną powinno
być posiadanie męskości i kobiecości albo że pojedyncze elementy
małżonków nie mają żadnego znaczenia. Z jednej strony, w wyborze
małżeńskim, który zaczyna się od komplementarności i dlatego nie jest
zdeterminowany a priori ku szczególnej osobie – przymioty, cnoty czy
osobliwości osoby stanowią motywację wyboru i element determinacji
konkretnej osoby, z którą chce się zawrzeć małżeństwo, ponieważ nikt
nie decyduje się zawrzeć takiego związku bez określenia konkretnej
osoby. Z drugiej zaś strony, te specyficzne i szczególne elementy każdego z małżonków „wkraczają” następnie jako w część życia małżeńskiego, a sposób, w jaki będą traktowane różnice, określi sukces lub
niepowodzenie życia małżeńskiego, szczęśliwość bowiem małżeńska
(nienależąca do istoty małżeństwa) nie jest owocem spotkania dwóch
osób doskonale kompatybilnych, lecz jest rezultatem życia małżeńskiego dobrze przeżytego37.
Nie należy zapominać, podkreśla Franceschi (referując poglądy Hervady), że małżeństwo łączy mężczyznę i kobietę, to jest dwie
osoby różne, zjednoczone w ich komplementarności: w ich męskości
i kobiecości. Jedność, która urzeczywistnia małżeństwo za pośrednictwem swojej zasady formalnej, którą jest węzeł małżeński, nie obejmuje całości osoby, lecz tylko męskość i kobiecość, poprzez które
jednoczą się małżonkowie. I dlatego też nie może być – w płaszczyźnie zdolności – radykalnej, a więc istotnej niekompatybilności, wszak
męskość i kobiecość są radykalnie i istotowo komplementarne i kom36
37

J. H e r v a d a – P. L o m b a r d ia, El Derecho del Pueblo de Dios, jw., s. 75-76.
F r a n c e s c h i, L’incapacità relativa, jw., s. 126.
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patybilne. Mogą natomiast mieć miejsce niewłaściwe wybory, a więc
związki, w których powodzenie jest trudne itp. To jednak jest czymś
innym niż niekompatybilność istotna, która nie istnieje między mężczyzną i kobietą38. Należy zatem rozróżnić w konkretnym przypadku
pomiędzy elementami istotnymi zdolności i konsensu oraz elementami, które odnoszą się do współżycia (w znaczeniu życia wspólnego)
lub pełni i doskonałości konsensu małżeńskiego. To, co nie należy do
komplementarności, nie należy również i do zdolności. W posłudze
sędziów niezbędne jest zatem jasne określenie granicy pomiędzy istotą
a współżyciem w konkretnym wyborze małżeńskim. Ostre nakreślenie elementów komplementarności będzie niewątpliwie sprzyjać wyjaśnieniu kwestii39.
Doniosłe stwierdzenie Hervady, przytoczone przez Franceschi, zawarte jest w następującym zdaniu: „To, co nie odnosi się do komplementarności, nie odnosi się również i do zdolności”40. Od tego więc,
co rozumie się pod pojęciem komplementarności, zależy pojęcie niezdolności. Gdy chodzi o komplementarność, to żadną miarą nie można jej utożsamiać z jednomyślnością w małżeństwie. Jednomyślność
bowiem, jakkolwiek bardzo pożądana u małżonków, nie jest czymś
istotnym i wykracza poza „małżeńskość”. Wszak męskość i kobiecość
zakładają zróżnicowanie, a uzupełnianie się w małżeństwie wypływa
z jedności w różności, nie zaś ze zbieżności upodobań, kultury, wychowania, charakteru czy hobby. Przeciwnie, różnica zachodząca między cechami męskimi i żeńskimi implikuje komplementarność, jednak
niekoniecznie wzajemne „przenikanie się”. Małżonkowie uzupełniają
się właśnie w ich różności, rzadko natomiast, by nie powiedzieć nigdy, „przenikają się”. Jest czymś normalnym, że mężczyzna nie rozumie dobrze reakcji kobiecych i odwrotnie, to jednak nie oznacza,
że małżonkowie są skazani na wzajemne niezrozumienie. Małżeństwo
ma miejsce wówczas, gdy istnieje wzajemne przekazanie specyfiki
męskiej i kobiecej. Integracja małżonków dokonuje się po zawarciu
małżeństwa, a jest ona uwarunkowana świadomością obu stron zachodzącej między nimi różnicy. Wymaganie od początku absolutnej
integracji między mężczyzna z kobietą, tak jakby oboje byli istotami
38
39
40

J. H e r v a d a – P. L o m b a r d i a, El Derecho del Pueblo de Dios, jw., s. 75.
F r a n c e s c h i, L’incapacità relativa, jw., s.128.
Tamże.
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całkowicie jednakowymi, jest błędem i prowadzi do fałszywego rozumienia małżeństwa41.
Komplementarność, zdaniem Hervady, dotyczy osoby w jej naturze, nie zaś w jej cnotach i przymiotach, nawet moralnych. Nie da się
zaprzeczyć, że przymioty osoby, szczególnie moralne, mogą mieć znaczący wpływ na powodzenie małżeństwa. Lecz nawet tego rodzaju
przymioty nie stanowią elementu integralnego małżeństwa i nie wpływają – ani wiele, ani mało – na zdolność do uzupełniania się własnego i męsko-kobiecego. Małżeństwo jest bowiem dostępne dla każdego
człowieka, niezależnie od jego cnót moralnych42.
Zdolność do zawarcia małżeństwa jest zatem zdolnością powszechną, nie jakąś zdolnością szczególną, dotyczy więc możliwości oddania
się i przyjęcia jako mężczyzny i jako kobiety w wymiarze małżeńskim,
a więc dla bycia mężem i żoną. Lecz – pyta Hervada – co oznacza
być mężem i być żoną? Oznacza to oddać się w małżeńskości, właśnie
w tym, co jest różne, lecz komplementarne: bycie mężczyzną i bycie
kobietą. To właśnie jest istotą i „minimum”, by można było mówić
o małżeństwie i o węźle małżeńskim. Zdolność zatem dotyczy posiadania własnej męskości i kobiecości, a więc możliwości wzajemnego dania ich. Nie dotyczy natomiast, wprost, możliwości i obowiązku
ustanowienia relacji przyjaźni, czy zbudowania relacji harmonijnej
z punktu widzenia afektywnego. Jest to wprawdzie dobrem, lecz nie
należy do istoty małżeństwa. Słowa kan. 1057 § 2: „w celu ustanowienia małżeństwa” mają znaczenie techniczne, bardzo precyzyjne,
których błędna interpretacja burzyłaby system małżeński. Ustanowić
węzeł małżeński to stworzyć una caro, węzeł małżeński jako urzeczywistnienie komplementarności pomiędzy męskością i kobiecością.
Harmonia, zgoda, przyjaźń są konsekwencją węzła małżeńskiego właściwie przeżytego, lecz wykraczają poza istotę tegoż węzła. Miłość
małżeńska jest miłością mężczyzny wobec kobiety i kobiety względem mężczyzny, na ile są takimi (mężczyzną i kobietą), to jest w ich
męskości i kobiecości (miłość wobec kobiecości i miłość wobec męskości). Gdy miłość małżeńska osiągnie stopień bardziej wzniosły,
bardziej duchowy i altruistyczny, i zwraca się bardziej bezpośrednio
do „ty” osoby kochanej, jest zawsze miłością do drugiego – jako męż41
42

J. H e r v a d a – P. L o m b a r d i a, El Derecho del Pueblo de Dios, jw., s. 74-75.
Tamże, s. 77.

[17]

INCAPACITAS ASSUMENDI

129

czyzny i jako kobiety, a więc do osoby, na ile realizuje się jako mężczyzna i kobieta. Szczególne cechy osoby mają znaczenie jedynie jako
czynnik determinacji, to jest jako elementy wynikające z wyboru i jako
czynnik skonkretyzowania miłości w osobie wyjątkowej i konkretnej.
Zgodność charakterów i usposobienia, skłonności, myśli itp. mają znaczenie dla wspólnego życia, co jest normalną konsekwencją małżeństwa, lecz nie są małżeństwem; mają znaczenie w wyborze małżonka.
Nie mają natomiast znaczenia dla zaistnienia małżeństwa43.
Jak zauważa Franceschi, komplementarność, opierająca się na
małżeńskości, stanowi dla Hervady przesłankę dla zdolności do małżeństwa. Cała „reszta”: życie małżeńskie, szczęśliwość, powodzenie
małżeństwa, zależy od wolnej odpowiedzi małżonków na wymogi ich
wspólnoty44. Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, jakakolwiek byłaby jej przyczyna – relacja patologiczna, choroba, poważna przyczyna psychiczna – dotyczy niezdolności dania
i przyjęcia własnej męskości lub kobiecości w tym, co jest dla nich
powszechne i trwałe. Poza tym punktem odniesienia dla zdolności nie
może być małżeństwo idealne, lecz małżeństwo w tym, co ma jako
coś trwałego i powszechnego, to jest w swojej istocie. Na zdecydowane odrzucenie więc zasługują wszelkie koncepcje niezdolności, które
jako punkt odniesienia mają integracje afektywną, integracje moralną,
harmonię i integrację osobowości – niezależnie od tego, czy taką niezdolność określa się mianem absolutnej czy relatywnej45.
Pogłębioną polemikę ze stanowiskiem uznającym walor prawny
incapacitas relativa podjął również P.J. Viladrich. Wyrażając zrozumienie dla autorów akcentujących to, iż małżeństwo zakłada konkretną relację międzyosobową, znany kanonista hiszpański zauważa, że
wszystkie przyczyny nieważności małżeństwa można wyjaśnić w relacji do jednego i szczególnego nupturienta, każde zresztą małżeństwo,
podobnie jak zgoda małżeńska, jest relacją „relatywną” pomiędzy konkretnymi małżonkami. Natomiast uznawanie istnienia niezdolności relatywnej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich należy uznać
za nieporozumienie natury pojęciowej (utożsamianie braku zdolności,
rozumianego jako przyczyna nieważności i pojęcie prawne, z sympto43
44
45

Tamże, s. 75; F r a n c e s c h i, L’incapacità relativa, jw., s. 131.
F r a n c e s c h i, L’incapacità relativa, jw., s. 131.
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matologicznym obrazem przyczyny psychicznej o mniej lub bardziej
zaawansowanych cechach i sposobach postępu). Konsens małżeński,
jako skuteczny akt prawny, nie może być ani absolutny ani relatywny.
Proponując pojęcie incapacitas relativa zapomina się, że w porządku
prawnym brak zdolności, jak i sama zdolność, jest zawsze brakiem
lub posiadaniem własnym danego podmiotu, a ocena prawna zdolności
zmierza do określenia, czy ostatecznie podmiot był zdolny (albo niezdolny), w sobie i przez siebie, przy uwzględnieniu wprawdzie przesłanek faktycznych procesu egzystencjalnego, lecz bez utożsamiania
samego podmiotu z owym materiałem faktycznym46.
Źródłem nieporozumienia, podkreśla Viladrich, jest pozbawienie
zdolności konsensualnej jej znaczenia prawnego przy jednoczesnym
koncentrowaniu uwagi na cechach psychiczno-patologicznych podmiotu oraz na tworzeniu treści pojęcia zdolności prawnej do powzięcia
konsensu małżeńskiego w oparciu o faktyczne sposoby objawiania się
owych anomalii psychicznych. Możliwe – w świetle kan. 1095, n. 3
KPK – tylko trzy kryteria prawne niezdolności błędnie utożsamia się
z niezliczonymi obrazami psychicznymi, czyli stanami faktycznymi,
opisywanymi w psychologii i psychiatrii47.
Teoriom uznającym walor prawny niezdolności relatywnej kanonista z Pamplony zarzuca poza tym głoszenie absurdów. Nie można więc
przyjąć, że każdy indywidualnie wzięty (tzn. sam w sobie) nupturient
jest absolutnie zdolny, lecz oboje zawierający małżeństwo są relatywnie niezdolni między sobą, oznacza to bowiem, że ich małżeństwo jako
„relacja” jest „niezdolne”. Tymczasem małżeństwo może być ważne
lub nieważne, natomiast nie można o nim powiedzieć, czy konsensualnie jest zdolne czy niezdolne. Innym absurdem jest przyjęcie, iż oboje
nupturienci są niezdolni (jeden obciążony jest sadyzmem, drugi zaś
masochizmem), ale relatywnie mogliby być uznani za zdolnych z racji
wzajemnego „dopełnienia się” tych patologii. Anomalia dodana do innej anomalii, mimo ich „uzupełniania się” nie są jednak w stanie dać
normalnej całości, lecz anomalię jeszcze poważniejszą48.
Czymś niedopuszczalnym jest, zdaniem tegoż kanonisty, błędne
interpretowanie słowa „assumere” użytego w kan. 1095, n. 3 KPK,
46
47
48

V i l a d r i c h, Konsens małżeński, jw., s. 132-136.
Tamże, s. 136.
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rozumianego jako wyłącznie „wypełnienie”. Przy takiej wykładni niezdolność można zaobserwować dopiero po upływie pewnego czasu od
zawarcia małżeństwa, tymczasem zakładanie w takim przypadku jej
uprzedniości prowadzi do rozwiązania małżeństwa ważnie zawartego
(niewłaściwe życie małżonków ujawniło ich niekompatybilność)49.
Bardzo trafna wydaje się generalna uwaga Viladricha, iż określanie niezdolności prawnej przy pomocy terminu „relatywna”, wprowadza wiele wątpliwości i niejasności. Zdolność bowiem (lub jej brak)
jest zawsze atrybutem podmiotu wziętego indywidualnie, i mówienie
o niezdolności relatywnej, odmiennej od niezdolności absolutnej, jest
zupełnie nieuzasadnione. Natomiast ma tu miejsce pewien reaktywny sposób rozwijania się wcześniejszej przyczyny psychicznej u jednej lub obydwu stron, powodujący w rezultacie patologiczną strukturę
i dynamikę, która z czasem osiąga swoje „apogeum”, pozbawiając zdolności – jednej lub obu stron – do stworzenia ważnego małżeństwa50.
Słuszna również jest konstatacja, że to, iż dany kontrahent z pewnymi niezauważalnymi wcześniej anomaliami osobowości, nie stworzyłby z inną osobą związku poważnie patologicznego (a stworzyłby
taki związek ze swoim pierwszym współmałżonkiem), nie dowodzi
istnienia incapacitas relativa, i to z dwóch względów. Po pierwsze, relacje z inną osobą nie mogą być uwzględniane, gdy jest to osoba jedynie hipotetyczna, po drugie zaś, jeśli dany kontrahent dotknięty jedną
z form niezdolności, o których w kan. 1095 KPK, zawarł małżeństwo,
a następnie, nie mając już żadnego z owych braków zdolności, stanąłby przed możliwością zawarcia małżeństwa z inną osobą, to stałby się po prostu zdolny (po ustaniu przyczyny uniezdalniającej go),
bez konieczności sztucznego uciekania się do kategorii incapacitas
relativa51.
2.2. Stanowisko orzecznictwa rotalnego
Krytyka opinii o relewantności prawnej niezdolności relatywnej
do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich podjęta w orzeczeniach Roty Rzymskiej pojawiła się już przed promulgowaniem KPK
z 1983 roku. Zwracano w niej uwagę na szereg wątków, które – obecne
49
50
51
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w wywodach zwolenników tejże opinii – niepokoiły wielu audytorów
wymienionego trybunału. Stąd też w licznych orzeczeniach zaczęto
podkreślać, że przyczyna niezdolności powinna być taka, by uniemożliwiła powzięcie zgody małżeńskiej – czy to wskutek niemożliwości
spełnienia aktu prawdziwie osobowego i wolnego, czy też niemożliwości podjęcia istotnych obowiązków z niego wypływających.
Znamienne jest, że już w orzeczeniu c. Road z 14 kwietnia 1975
roku (zostało ono następnie wskazane jako jedno ze źródeł kan. 1095,
n. 3 KPK), często przywoływane w późniejszych wyrokach rotalnych, jednoznacznie zdezawuowano tezę o niezdolności relatywnej
w aspekcie essentialis incompatibilitas. Niekompatybilność, jako pojęcie psychologiczne, podkreślił ponens, nie ma nic wspólnego z pojęciem prawnym incapacitas consensualis, którego nie można określić
przy użyciu parametrów międzyosobowych (choć powoduje konsekwencje w wymiarze międzyosobowym). Niezdolność do podjęcia
obowiązków małżeńskich należy oceniać nie w relacji do współkontrahenta, lecz w relacji do istotnych praw-obowiązków wynikających
z samej instytucji małżeństwa52.
Jeszcze bardziej dobitnie podkreśla się to w wyroku c. Burke
z 27 października 1994 roku. Uznając teorię o niekompatybilności
charakterów stron, wybitny sędzia rotalny ocenia ją jako sprzeczną
z fundamentalnymi zasadami antropologii chrześcijańskiej. „Kto
twierdzi, czytamy w wyroku, że np. niemożliwe jest dla kogoś, kto jest
niecierpliwy, życie wspólne z osobą leniwą, kwalifikuje jako niemożliwe to, co jest tylko trudne”53.
W orzeczeniu c. Pompedda z 3 lipca 1979 roku ponens zaznacza,
że nie każdy brak równowagi albo dojrzałości wystarczy do nieważności zgody małżeńskiej; nieważność tę może spowodować taki brak,
który czyni kontrahenta niezdolnym do dokonania wolnego wyboru
lub do podjęcia istotnych obowiązków, w szczególności w odniesieniu
do trzech dóbr małżeńskich. Małżeństwo bowiem nie może osiągnąć
52
Dec. c. Road z 14.04.1975 SRRDec. 67(1975), s. 258; Zob. także Dec.
c. Colagiovanni z 05.03.1991, RRDec. 83(1991), s. 138 i 143; Dec. c. Burke z 18.07.
1997, RRDec. 89(1997), s. 609-619.
53
„Qui declarat, ex. gr. impossibile esse pro illo qui impatiens est convenire cum
persona pigra, qualificat sicut <impossibile> id quo tantum est <difficile>”. Dec.
c. Burke z 27.10.1994, RRDec. 86(1994), s. 524.
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szczytu dojrzałości nabytej, lecz raczej pewien stopień w procesie
zmierzającym do zdobycia pełniejszej dojrzałości54.
W orzeczeniu c. Massala z 20 kwietnia 1982 roku podkreśla się
z kolei, iż rzecznicy teorii niezdolności relatywnej, powołując się często na psychologów niejednokrotnie nierespektujących założeń antropologicznych obowiązujących w doktrynie chrześcijańskiej, nie
określają elementów prawnych tej szczególnej relacji międzyosobowej
lub wspólnoty życia, jaką jest małżeństwo, do zawarcia którego strony
powinny być zdolne. Nieuprawnione jest przenoszenie na grunt prawa
kanonicznego schematów i elementów czysto psychologicznych, gdyż
to prowadzi do błędów. Poza tym w powołanym wyroku zauważa się,
że – w ujęciu owej teorii – niezdolność do nawiązania relacji międzyosobowych powinna być rozpatrywana nie abstrakcyjnie, lecz indywidualnie i w odniesieniu do współkontrahenta. Tego rodzaju teza jest
nie do przyjęcia, niezdolność bowiem kontrahenta należy odnieść do
istotnych obowiązków małżeńskich55. Słuszność twierdzenia ponensa
znalazła swoje formalne potwierdzenie w promulgowanym w rok później nowym KPK56.
Podobnie jak w doktrynie, tak i w judykaturze rotalnej, krytyka opinii o relewantności prawnej incapacitas relativa znacznie wzmogła się
po promulgowaniu w 1983 roku nowego Kodeksu. Tak np. w wyroku
c. Davino z 24 kwietnia 1983 roku, a więc wydanym zaledwie w trzy
miesiące po owej promulgacji, ponens stwierdza, że zdolność do zawarcia małżeństwa wymaga pewnego minimum, by konsens małżeński mógł być prawdziwie aktem wolnym – na ile jest aktem „moim”,
a więc osobowym, świadomym i dobrowolnym, i aby istotna treść tego
aktu mogła być ujęta, przez każdego z kontrahentów, w swojej istotowości, nie zaś w całej swojej całkowitej pełności. Czymś błędnym jest
żądanie nadmiernej zdolności do działania, i w konsekwencji przyjmowanie, iż jakakolwiek nieprawidłowość, nawet lekka, powoduje niezdolność do powzięcia ważnego konsensu małżeńskiego57.
Dec. c. Pompedda z 03.07.1979, RRDec. 71(1979), s. 388.
Dec. c. Massala z 20.04.1982, RRDec. 74(1982), 173 i 190.
56
G ó r a l s k i, Problem niezdolności relatywnej, jw., s. 80-81.
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Dec. c. Davino z 24.04.1983 (przytaczam za: F r a n c e s c h i, L’incapacità relativa, jw., s.104; Zob. także Dec. c. Bruno 17.06.1983 (F r a n c e s c h i, L’incapacità
relativa, jw., s. 105).
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Na uwagę zasługuje również wyrok c. Pompedda z 4 maja 1992
roku, w którym ponens, stwierdza, że zarówno orzecznictwo Roty
Rzymskiej, jak i doktryna kanonistyczna tezę o walorze prawnym niezdolności relatywnej odrzucają, gdyż prowadzi ona do niebezpiecznego mylenia małżeństwa ważnego ze szczęśliwym życiem małżeńskim;
niezbyt ostre jest poza tym rozróżnianie kryteriów psychologicznych
i prawnych inacpacitas58.
Z kolei w orzeczeniu c. Funghini z 23 czerwca 1993 roku podkreślono, że w Rocie Rzymskiej absolutnie przeważa pogląd, w myśl którego
tezę o znaczeniu prawnym niezdolności relatywnej należy stanowczo
dezaprobować, gdyż nie spełnia ona wymogów kan. 1095, n. 3 KPK.
Po pierwsze: przynajmniej jedna ze stron powinna być dotknięta niezdolnością w momencie wyrażania zgody małżeńskiej, niezależnie od
współkontrahenta; po drugie: niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich nie może stanowić sumy niewielkich patologii obydwu stron; po trzecie: niezdolność powinna odnosić się nie do
osoby współkontrahenta, lecz do istotnych obowiązków małżeńskich,
a źródłem incapacitas powinny być przyczyny natury psychicznej;
po czwarte: kryterium niezdolności należy przyjąć wyłącznie z zakłócenia stanu psychicznego jednej lub obydwu stron z okresu przedmałżeńskiego; ze wspólnego zaś życia małżeńskiego można jedynie
uzyskać argument potwierdzający zakłócenie czy anomalię psychiczną z okresu przedmałżeńskiego oraz ich stopień ciężkości, żadną zaś
miarą wspólne życie małżeńskie nie może tutaj stanowić argumentu
pierwszorzędnego59.
Natomiast w wyroku c. Stankiewicz z 16 grudnia 1994 roku ponens
poddaje krytyce samo pojęcie niezdolności relatywnej, uznając je za
bardzo dwuznaczne. Przede wszystkim, podkreśla, nie można w stosunku do incapacitas assumendi stosować analogii z przeszkody impotencji względnej. Nie wchodzi bowiem tutaj w grę ustawa wydana
sensu stricto w podobnych sprawach (por. kan. 19 KPK), a poza tym
stosowanie analogiczne ustaw unieważniających i uniezdalniających
należy wykluczyć (zob. kan. 10 KPK). Ponadto, wyjaśnia ponens, impotencja względna uniemożliwia fizycznie dokonanie aktu małżeńDec. c. Pompedda z 04.05.1992, RRDec. 84(1992), s. 226.
Dec. c. Funghini z 23.06.1993, RRDec. 85(1993), s. 476; G ó r a l s k i, Problem
niezdolności relatywnej, jw., s. 82-83.
58
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skiego z natury swojej jednoczącego i prokreatywnego, tymczasem relatywna incapacitas assumendi może jedynie relację małżeńską czynić
trudną. Redaktor orzeczenia rotalnego wyraża jednocześnie pogląd, iż
koncepcja niezdolności relatywnej w ujęciu psychoterapeutycznym,
opiera się na pojęciu „pary małżeńskiej” i przyjmuje niezdolność samej „pary” do relacji międzyosobowej, co zakłada patologię samej
wspólnoty małżeńskiej, niezależnie od jednej i drugiej strony, a nawet
w przypadku zdolności indywidualnej jednej i drugiej strony do podjęcia i wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich60.
Stanowisko Roty Rzymskiej nieuznające niezdolności relatywnej stawało się coraz bardziej czytelne, tak iż w wyroku c. Jaravan
z 4 października 1995 roku ponens mógł stwierdzić – odwołując się
do orzeczenia c. Funghini z 23 czerwca 1993 roku61 – że orzecznictwo
wymienionego Trybunału Apostolskiego, w stopniu absolutnie przeważającym, a nawet powszechnym, jest przeciwne przyjmowaniu takiego pojęcia62. Podobne stwierdzenie znalazło się w orzeczeniach: c.
Burke z 18 lipca 1997 roku63, c. Lòpez-Illana z 13 grudnia 2000 roku64,
c. Pio Vito Pinto (nie należy mylić z Iosephus M. Pinto) z 22 czerwca

60
Dec. c. Stankiewicz z 16.12.1994, Monitor Ecclesiasticus 122(1997), s. 33;
Zob. W. G ó r a l s k i, Matrimonium facit consensus. Z orzecznictwa Roty Rzymskiej
w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułów dotyczących zgody małżeńskiej (19841987), Warszawa 2000, s. 131-135.
61
Dec. c. Funghini z 23.06.1993, RRDec. 85(1993), s. 476.
62
Dec. c. Jaravan z 04.10.1995, RRDec. 86(1995), s. 536. Stwierdzając to, ponens przywołuje następujące wyroki: Dec. c. Road z 14.04.1975, SRRDec. 67(1975),
s. 255; Dec. c. Di Felice z 25.10.1978, n. 3 (nieopubl.); Dec. c. Agustoni z 20.02.1979,
n. 10 (nieopubl.); Dec. c. Parisella z 15.03.1979, n. 8 (niepubl.); Dec. c. Bruno
z 22.02.1980, RRDec. 72(1980), s. 127; Dec. c. Pompedda z 19.02. 1982, 74(1982),
s. 302; Dec. c. Egan z 19.05.1983, RRDec. 75(1983) s. 302; Dec. c. Egan z 28.07.1983,
RRDec. 75(1983), s. 490; Dec. c. Stankiewicz z 24.10.1985, RRDec. 77(1985), s. 447451; Dec. c. Colagiovanni z 22.01.1990, RRDec. 82(1990), s. 12; Dec. c. Palestro
z 05.06.1990, RRDec. 82(1990), s. 479; s. 689; Dec. c. Faltin z 21.10.1991, RRDec.
83(1991), s. 558.
63
Dec. c. Burke z 18.07.1997, RRDec. 89(1997), s. 610.
64
„At rotalis iurisprudentia est concors in reicienda hypothesi quod incapacitas
esse possit relativa. Dec. c. Lòpez-Illana z 13.12.2000, RRDec. 92(2000), s. 763.
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2001 roku65, c. Stankiewicz z 25 października 2001 roku66, i w wielu
innych.
Wśród wymienionych orzeczeń na szczególną uwagę zasługuje to
ostatnie, w którym wybitny autor i doświadczony audytor, od kilku lat
dziekan Roty Rzymskiej, odrzuca zdecydowanie opinię sędziów pierwszej instancji (w orzekanej sprawie) o istnieniu niezdolności relatywnej pomiędzy stronami (niekompatybilność charakterów). Zaznacza,
że tego rodzaju tytuł nieważności nie ma podstaw w KPK, ani
w doktrynie czy w orzecznictwie.
Ponens poddaje najpierw krytyce całą konstrukcję incapacitas relativa, przedstawioną w wyroku pierwszej instancji, a opartą na czysto subiektywnym pojęciu małżeństwa i zdolności psychicznej oraz jej
„miary”, która to zdolność miałaby polegać na osiągnięciu szczęśliwości małżeńskiej. Według tej koncepcji, niekompatybilność charakterów
stron może konstytutywnie stanąć na przeszkodzie ich dobru „istotnej
szczęśliwości”, inaczej autentycznej miłości małżonków.
Taka koncepcja niezdolności, zauważa Stankiewicz, znaczenie małżeństwa sprowadza do zwykłego narzędzia służącego osiągnięciu własnej satysfakcji lub przynajmniej zmniejszeniu napięcia psychicznego,
z czego wynikałoby, że – jak naucza Jan Paweł II w swojej alokucji
do Roty Rzymskiej z 5 lutego 1987 roku – każda przeszkoda, która
wymaga wysiłku, pracy i rezygnacji, a nawet więcej, wszelkie faktyczne niepowodzenie wspólnoty małżonków, łatwo staje się potwierdzeniem ich niezdolności do właściwego rozumienia i realizacji ich
małżeństwa67.
Niewłaściwe jest następnie, zaznacza ponens, rozciąganie na sferę
niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, pojęcia
relatywności z przeszkody impotencji (jak to czyni się w wyroku c. Pinto
z 27 maja 1983 roku)68 dla łatwiejszego otwarcia drogi do odzyskania
przez małżonków wolności od nierozerwalnego węzła małżeńskieDec. c. P.V. Pinto z 22.06.2001, RRDec. 93(2001), s. 409.
„Attamen constans iurisprudentia rotalis firmissime obstat quominus momentum iuridicum praedictae characterum incompatibilitati tribuatur”. Dec. c. Stankiewicz
z 25.10.2001, RRDec. 93(2001), s. 700.
67
G i o v a n n i P a o l o II, Allocuzione alla Rota Romana, 5 febbraio 1987,
jw., s. 1456.
68
 ���������������������������������������������������������������������������������
Dec. c. Pinto z 27.05.1983, w: L’incapacitas (can. 1095) nelle „sententiae selectae coram Pinto”, jw., s. 260.
65
66

[25]

INCAPACITAS ASSUMENDI

137

go, gdy nie osiągnęli w swojej wspólnocie upragnionej szczęśliwości małżeńskiej, chociaż byłaby nazywana „szczęśliwością istotną”.
Wykracza to bowiem bez wątpienia poza granice interpretacji sądowej
(kan. 16 § 3 KPK) i nie jest do przyjęcia, jak to głosi absolutnie przeważające orzecznictwo Roty Rzymskiej69. Nie należy zapominać, że
w trakcie posoborowej kodyfikacji prawa małżeńskiego postanowiono, aby niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich
nie określać mianem impotencji moralnej, by nie mylić tej niezdolności z impotencja fizyczną70. Poza tym, podczas gdy przedmiotem
impotencji fizycznej jest brak zdolności do współżycia małżeńskiego
(jako jednoczesnego współdziałania obydwu stron), czego przyczyną
może być również niemożliwość relatywna (z uwagi na różnorodność
organów płciowych), to przedmiotem niezdolności konsensualnej jest
możność świadomego i dobrowolnego działania każdej ze stron71.
Zwolennikom nadawania skuteczności prawnej niezdolności relatywnej redaktor orzeczenia rotalnego zarzuca, że nie tylko mylą elementy istotne zdolności i konsensu małżeńskiego z elementami, które
odnoszą się do życia wspólnego albo do pełni i doskonałości tegoż
konsensu, zacierając w ten sposób granice pomiędzy istotą a odpowiedniością w danym wyborze małżeńskim, ale przede wszystkim, że
opierają się na błędnym pojęciu wolności osoby, komplementarności,
małżeństwa oraz szczęśliwości małżeńskiej.
Według jurysprudencji rotalnej, zauważa ponens, niezdolność nie
dotyczy elementów przypadłościowych życia małżeńskiego, jak szczęśliwego sposobu prowadzenia wspólnoty życia czy doskonałej harmo69
Ponens odwołał się tutaj do następujących orzeczeń rotalnych: Dec. c. Road
z 14.04.1975, SRRDec. 67(1975), s. 260; Dec. c. Di Felice z 12.11.1977, RRDec.
69(1977), s. 453; Dec. c. Bruno z 22.02.1980, RRDec. 72(1980), s. 127nn.; Dec.
c. Fiore z 27.05.1981, RRDec. 73(1981), s. 315; Dec. c. Egan z 19.07.1984, RRDec.
76(1984), s. 471; Dec. c. Palestro z 05.06.1990, RRDec. 82(1990), s. 479; Dec.
c. Pompedda z 19.10.1990, RRDec. 82(1990), s. 689; Dec. c. Colagiovanni
z 05.03.1991, RRDec. 83(1991), s. 138; Dec. c. Faltin z 21.10.1991, RRDec. 83(1991),
s. 558; Dec. c. Civili z 02.03.1993, RRDec. 85(1993), s. 78 nn.; Dec. c. Funghini
z 23.06.1993, RRDec. 85(1993), s. 472-477; Dec. c. Burke z 27.10.1994, RRDec.
86(1994), s. 515-527; Dec. c. Stankiewicz z 24.07.1997, RRDec. 89(1997), s. 641 nn.
(Dec. c. Stankiewicz z 25.10.2001, RRDec. 93/2001/, s. 702).
70
Dec. c. Stankiewicz z 25.10.2001, RRDec. 93(2001), s. 703; Zob. także
Communicationes 3(1971), s. 77 oraz 7(1975), s. 39 i 44.
71
Dec. c. Stankiewicz z 25.10.2001, RRDec. 93(2001), s. 704.
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nii między stronami, niezależnie od różnicy charakterów, przymiotów,
wychowania, postrzegania życia, wrażliwości każdej ze stron, stopnia szczególnej miłości itp. Różnica charakterów, naturalna i właściwa
każdemu człowiekowi, może być w ten sposób ekstremalnie rozciągnięta, tak że istniałaby niekompatybilność pomiędzy wartościami,
sposobami interpretowania rzeczywistości i postępowania w relacjach
międzyosobowych, co niewątpliwie czyni te relacje trudniejszymi, ale
nie niemożliwymi. Kto jednak niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich sprowadza do rozmiarów normalności, jak to
czynią sędziowie pierwszej instancji w odniesieniu do niekompatybilności charakterów, przy braku wszelkiej patologii czyli nienormalności
psychicznej u jednej i drugiej strony, to niewątpliwie czyni to wskutek
nieuprawnionego przypisywania nadmiernego znaczenia pojęciu zdolności małżeńskiej, ujętej nie w odniesieniu do zdolności minimalnej,
wystarczającej do ważnego konsensu małżeńskiego, lecz do ideału
pełnej dojrzałości do szczęśliwego życia małżeńskiego72.
Poza tym, czytamy następnie w orzeczeniu, poszerzanie wymogów
zdolności lub dojrzałości psychologicznej oraz wolności i świadomości
– pod pretekstem pojmowania małżeństw jako wzajemnego daru osób
– niesie ze sobą poważne dwuznaczności, które, przez Magisterium
papieskie, zostały słusznie uznane jako stojące w sprzeczności z zasadą nierozerwalności małżeństwa73. Stąd też, w jakiejkolwiek postaci
niezdolności konsensualnej (kan. 1095, nn. 1-3 KPK), musi koniecznie
istnieć proporcjonalny związek przyczynowy pomiędzy samą niezdolnością (rzeczywistość prawna) a anomalią psychiczną (rzeczywistość
faktyczna)74.
Niezdolność konsensualna zatem, stwierdza Stankiewicz, jako wyjątek od zwykłego, czyli normalnego stanu ludzi, nie może mieścić się
w wymiarach normalności75.
Ponens dodaje, że – odmiennie w stosunku do opinii sędziów pierwszej instancji – incapacitas assumendi odnosi się bezpośrednio do
istotnych obowiązków małżeńskich, a nie do skierowania ku współDec. c. Stankiewicz z 25.10.2001, RRDec. 93(2001), s. 702.
Odniesiono się tutaj do przemówienia Jana Pawła II do Roty Rzymskiej
z 27 stycznia 1997 roku (G i o v a n n i P a o l o II, Allocuzione alla Rota Romana,
27 gennaio 1997, AAS 89/1997/, s. 487).
74
Dec. c. Stankiewicz z 25.10.2001, RRDec. 93(2001), s. 702-703.
75
Tamże, s. 703.
72
73
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kontrahentowi; nie można więc mówić o niezdolności „kolektywnej”.
Niezdolność może dotykać jedynie poszczególnych nupturientów,
nie zaś parę małżeńską. Nie jest też sumą lekkich patologii obydwu
stron76.
W wyroku zwraca się uwagę na jeszcze jeden doniosły wątek,
a mianowicie na to, że również w aspekcie psychologicznym zdolność
„relacjonalna”, nie ogranicza się jedynie „ku drugiemu”. W procesie bowiem relacyjnym, wśród wymogów, które prowadzą do „dualności”, wymienia się także podział i kształtowanie zadań i celów we
wspólnym działaniu w rozwiązywaniu problemów. Jednocześnie samą
intymność („ja” – „ty”) rozumie się w szczególności jako termin odnoszący się do zdolności relacjonalnej dwojga, do systemu relacji, nie zaś
do jednej osoby. Poza tym, w każdym systemie relacjonalnym nieunikniona jest różnica. Jest ona powszechnie akceptowana jako normalna
w relacjach pomiędzy dorastającymi dziećmi i rodzicami; normalność
tej różnicy nie jest jednak ograniczona do tej fazy rozwoju (dorastających dzieci), i jest również nieunikniona w małżeństwie i w innych relacjach pomiędzy dorosłymi. Owszem, eksperci w tej dziedzinie sądzą,
że w dochodzeniu do prawdziwej wzajemności powinna mieć miejsce
różnica, a nie komplementarność. Prawdziwa wzajemność, w odróżnieniu od wzajemności fałszywej, nie tylko toleruje różnice interesu
osobistego, lecz także, właśnie pod wpływem uznawania tego rodzaju
naturalnych i nieuniknionych różnic, rozwija się77.
Zakończenie
Zgoda małżeńska, będąca aktem ludzkim (actus humanus), zakłada zdolność podmiotu do jej powzięcia, wymaga zatem właściwego
funkcjonowania rozumu i woli. Jest aktem ludzkim przede wszystkim dlatego, że może być przypisany człowiekowi w tym, co jest mu
właściwe, stanowiąc rezultat harmonijnego współdziałania intelektu
i woli, dającego w efekcie jedno działanie. Mechanizmy działania aktu
zgody małżeńskiej związane są z jednej strony z funkcjonowaniem roTamże, s. 704.
Tamże, s. 705. Ponens powołał tutaj pracę L.C. W y n n e: Mutualità
e pseudomutualità riconsiderate: implicazioni per la terapia e per una teoria dello sviluppo dei sistemi relazionali, w: La tradizione interpersonalne in psichiatria, psicoterapia e psicoanalisi, Roma 1977, s. 404-409.
76
77
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zumu i woli, z drugiej zaś z odniesieniem owego aktu do przedmiotu
tejże zgody.
Określenie proporcji poznania i wolności w stosunku do małżeństwa – z uwzględnieniem przedmiotu konsensu – nakazuje brać pod
uwagę zarówno naturalne ukierunkowanie człowieka ku małżeństwu
(por. kan. 1058 KPK), jak i odpowiedni rozwój w sferze intelektu
i woli, odpowiadający zgodzie małżeńskiej. Przyjęcie tych dwóch
przesłanek oznacza odrzucenie z jednej strony tezy o zdolności do zawarcia małżeństwa osób niezdolnych do powzięcia actus humanus,
z drugiej zaś tendencji do stawiania nupturientom wymogu nadzwyczajnych predyspozycji intelektualnych i wolitywnych, wykraczających poza przeciętne możliwości człowieka w tym względzie. Akt
konsensu małżeńskiego domaga się więc właściwej proporcji w stosunku do rzeczywistości małżeńskiej.
Problem zdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa, który
stał się przedmiotem refleksji kodyfikatorów podczas posoborowej rewizji i odnowy prawa kanonicznego, znalazł swoje rozwiązanie w kan.
1095, nn. 1-3 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Podczas
gdy dwie pierwsze postaci niezdolności wskazane w normie prawnej
(nn. 1-2) dotyczą niezdolności podmiotowej (niemożliwość powzięcia samego aktu konsensu), to postać trzecia (n. 3) obejmuje niezdolność przedmiotową (niemożliwość przekazania przedmiotu konsensu,
tj. istotnych praw-obowiązków małżeńskich).
Gdy chodzi o niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej, a więc trzecią postać niezdolności konsensualnej (kan. 1095, n. 3 KPK), to zarówno w doktrynie,
jak i w orzecznictwie sądowym pojawił się problem właściwości (cech)
owej incapacitas assumendi. Najwięcej kontrowersji wzbudziła tutaj
kwestia związana z pytaniem, czy niezdolność ta powinna być zawsze
absolutna, czy też wystarczy – do spowodowania nieważności konsensu, a tym samym i małżeństwa – również niezdolność relatywna.
Z przedstawionych wyżej stanowisk doktryny i orzecznictwa Roty
Rzymskiej w tej kwestii wynika, że podczas gdy w pierwszej fazie
debaty teza o wystarczalności niezdolności relatywnej była dość mocno lansowana przez niektórych autorów oraz sędziów rotalnych (jedni
i drudzy pozostawali jednak zawsze w znacznej mniejszości), to poczynając od lat dziewięćdziesiątych głosy podtrzymujące to twierdzenie pojawiały się już tylko sporadycznie.
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Należy ponadto podkreślić, iż opinia o walorze prawnym incapacitas relativa od samego początku spotkała się ze zdecydowaną krytyką
wybitnych przedstawicieli zarówno doktryny, jak i judykatury rotalnej.
W obrębie tej ostatniej nieuznawanie niezdolności relatywnej zyskało sobie kwalifikację opinii absolutnie przeważającej i powszechnej.
Argumenty wskazywane przez zwolenników owej opinii zostały ocenione jako całkowicie bezzasadne, nieznajdujące żadnej podstawy
w kan. 1095, n. 3 KPK.
Za podstawowy błąd teorii głoszącej relewantność prawną incapacitas relativa należy uznać odnoszenie niezdolności nie do istotnych
obowiązków małżeńskich, lecz do osoby współkontrahenta, co stoi
w jaskrawej sprzeczności z powołaną wyżej normą prawną. Nie do
przyjęcia jest pogląd, w myśl którego niezwykle trudne, a często i niemożliwe jest uznanie niezdolności podmiotu ujętego abstrakcyjnie,
bez uwzględnienia konkretnej relacji małżeńskiej. Odnoszenie niezdolności do drugiej osoby oznacza – w konsekwencji – utożsamianie
incapacitas assumendi z trudnościami, jakie mogą wystąpić w życiu
małżeńskim w wypełnieniu podjętych obowiązków. Każe tym samym
przyjąć, że stwierdzenie niezdolności jest możliwe jedynie w oparciu
o kształt biografii wspólnoty małżeńskiej, co z kolei uchybia wymogowi uprzedniości tejże incapacitas.
L’incapacitas assumendi (can. 1095, n. 3 CIC) – assoluta o anche relativa?
Fra le questioni riguardo all’interpretazione del can. 1095, n. 3 del Codice di Diritto
Canonico del 1983 si deve indicare quella che tocca l’ammissibilità dell’incapacità
relativa, cioè ad nuptias determinatas. Il valore giuridico di questa incapacità è infatti
ammessa da coloro che valorizzano – nell’applicazione del suddetto canone – quella
maggiore attenzione al dato personale ed interpersonale che dal Concilio Vaticano II in
poi si è imposta nella considerazione del vincolo coniugale. Questo valore è negato, al
contrario da chi si attesa su rigorose posizioni „istituzionalistiche”.
Dopo aver esposto gli argomenti dei sostenitori della teoria sulla rilevanza giuridica
dell’incapacità relativa, l’autore presenta l’atteggiamento opposto dei rappresentanti
della dottrina e della giurisprudenza rotale. Nella critica della tesi sul valore giuridico
dell’incapacità relativa proveniente da parte di quelli canonisti ed uditori rotali (si
tratta dell’opinione assolutamente prevalente e comune) si sottolinea che l’incapacità si
può dire relativa soltanto riguardo all’oggetto del consenso matrimoniale (gli obblighi
essenziali del matrimonio), non riguardo alla persona dell’altro contraente.
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Treść: Wstęp. – 1. Kan. 1095, n. 1 KPK. – 2. Kan. 1095, n. 2 KPK. – 3. Kan. 1095,
n. 3 KPK. – Zakończenie.

Wstęp
Podejmując się omówienia genezy kanonu 1095 nowego Kodeksu
Prawa Kanonicznego należy zaznaczyć, że obecne sformułowania
przeszły dość długą ewolucję i były wiele razy zmieniane, zanim
uzyskały obecne brzmienie. Przechodząc do przedstawienia treści tej
normy najpierw należy uwzględnić wielowiekowy wysiłek doktryny oraz orzecznictwa w tej kwestii. Dysponując bogatym materiałem
źródłowym należy wskazać wypracowane zmiany terminologii w tym
zakresie.
1. Kan. 1095, n. 1 KPK
Prawodawca kościelny w kan. 1095, n. 1 KPK z 1983 r. skodyfikował pierwszą formę niezdolności psychicznej do zawarcia małżeństwa,
wynikającą z braku wystarczającego używania rozumu. Norma ta posiada bogatą bazę źródłową, a jej genezę trzeba upatrywać w regułach
wypracowanych w systemie prawa rzymskiego. W kodyfikacji rzymskiej przeznaczonej dla podbitej ludności państwa Wizygotów, zw. Lex
Romana Visigothorum (506), osoby dotknięte poważnymi zaburzeniami psychicznymi, uważane były za niezdolne do zawarcia związku małżeńskiego1. Z treści dokumentu wynika, iż o nieważności lub ważności
małżeństwa decyduje stan psychiczny osoby w momencie zawierania
małżeństwa. Jeśli natomiast jedna ze stron procesowych popadłaby
w chorobę umysłową po zawarciu umowy małżeńskiej, to wówczas
1

Zob. Lex Romana Visigothorum, Ed. H. Haendel, Aalen 1962, s. 362.
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nie można jej rozwiązać. Należy zauważyć, że już w tym czasie wypracowano regułę, według której o ważności umowy małżeńskiej decydowała zdolność nupturientów w momencie jej zawierania.
W swoich publikacjach niektórzy autorzy twierdzą, że wymieniona
wyżej reguła została przyjęta w systemie prawa kanonicznego za papieża Fabiana (236-256)2. Niemniej jednak można ją znaleźć również
w późniejszych zbiorach kanonistycznych, czyli: Kolekcji Reginona
z Prüm (906)3, Dekrecie Burcharda z Wormacji (1008–1012)4, Dekrecie
Gracjana (1140) i Dekretale Dilectus papieża Innocentego III (1205).
W dekretale użyto terminu „furiosus – furiosa”, według którego określano niezdolność psychiczną osoby do zawarcia związku małżeńskiego.
Wobec tego istotną kwestią wydaje się to, iż w prawie kościelnym
do określenia chorób umysłowych oprócz terminu „furor”, używano
jeszcze innego analogicznego terminu „amentia”. System prawa kanonicznego doprowadził do wypracowania rozróżnienia pomiędzy
znaczeniami pojęć amentia oraz dementia. Określenie „dementia”
rozumiano, jako zaburzenie dotyczące wewnętrznej aktywności psychicznej osoby ludzkiej i jej wpływ na nieważność wszystkich aktów
przez nią dokonanych, w tym także na akt zgody małżeńskiej. Pod
wyrażeniem „amentia” uznawano schorzenie, które dotyka tylko częściowo psychiki człowieka i wywiera wpływ na niezdolność do podjęcia tylko niektórych aktów jurydycznych. Przedstawienie zatem różnic
pomiędzy terminem „amentia” i „dementia” stanowi tylko podstawę
dla rozwinięcia kwestii problematyki kryteriów niezdolności do zawarcia małżeństwa5.
Od średniowiecza wśród autorów istniał pogląd, według którego,
do ważnego zawarcia małżeństwa niezbędne było używanie rozumu.
Opinię tę podzielał św. Tomasz z Akwinu, który jako jeden z pierwszych przyjął wymóg używania rozumu za niezbędny warunek zdol2
Por. O. F u m a g a l l i C a r u l l i, Inteletto e volonta nel consenso matrimoniale in diritto canonico, Milano 1974, s. 274.
3
Por. R e g i n o n s i s P r u m i e n e n s i s, Libro duo de Sponsalibus Causis
ed Disciplinis Ecclesiasticis, Ed. F. G. A.
4
Por. B u r h a r d i W o r m a c i e n s i s, Decretum, Lib. IX cap 28: (Ex.
Epist. Nicolai ad Cardum Mount. Ep).
5
G. D z i e r ż o n, Brak wystarczającego używania rozumu (kan. 1095, n. 1 KPK),
w: Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego (kan. 1095, nn.
1-3 KPK), W. Góralski, G. Dzierżon (red.), Warszawa 2001, s. 109.
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ności psychicznej do zawarcia małżeństwa6. Inni natomiast zawężali
pojęcie zdolności do małżeństwa, wyłącznie do sfery płciowej a wymogi w sferze intelektualnej ograniczali do posiadania minimalnej
znajomości przedmiotu zgody małżeńskiej7. Rozbieżności te powstawały na skutek różnic w pojmowaniu małżeństwa i jego elementów,
dając początek dyskusji naukowej na temat prawnych podstaw nieważności małżeństwa. Jej podłożem była różna interpretacja słów
Pisma św. określających element konstytutywny związku małżeńskiego8. Ostatecznie zwyciężyła opinia, że właśnie akt zgody małżeńskiej
jest elementem stanowiącym o zaistnieniu małżeństwa9. W związku
z tym, nie tylko brak zdolności do współżycia fizycznego małżonków
powodował nieważność zawartego związku, ale także niemożność wyrażenia aktu zgody małżeńskiej.
W interesującej nas kwestii, istotne znaczenie miał pogląd św.
Tomasza z Akwinu, za którym opowiedzieli się inni autorzy, m.in.:
Mikołaj de Tudeschis, Marcin de Alspilcuet oraz papież Benedykt
XIV10. Mikołaj de Tudeschis podzielając pogląd św. Tomasza wymagał
od kandydatów do małżeństwa zdolności używania rozumu, umożliwiającego rozpoznanie wartości związku i wyrażenia zgody na nierozerwalny w przyszłości związek małżeński11.
Jakie zatem zasady wypracowała kanonistyka w tej materii? Z treści
przedstawionych źródeł wynika, iż nieważność małżeństwa zawartego
przez osobę dotkniętą chorobą psychiczną wypływa z jej niezdolności
do wyrażania konsensu. Według niektórych komentatorów doktryna
kanonistyczna uznawała niezdolność, jako niewłaściwe funkcjonowanie nie tylko sfery intelektu, ale również i woli. Efektem anomalii destrukcyjnie wpływających na psychikę osoby ludzkiej stawał się brak
zgody małżeńskiej12.
6
M. Ż u r o w s k i, Problem rozeznania oceniającego, Prawo Kanoniczne
28(1985) nr 3-4, s. 3.
7
Tamże, s. 3; Por. P. G a s p a r r i, Fontes, t. II, nr 387; G. D z i e r ż o n, Brak
wystarczającego …, s. 115.
8
M. Ż u r o w s k i, Przedmiot zgody małżeńskiej i zdolności do wypełniania obowiązków w ocenie umysłu poprzedzającej rozważną decyzję nupturienta. Studium
w oparciu o nowe wyroki rotalne, Prawo Kanoniczne 26(1983) nr 1-2, s. 244.
9
Tamże, s. 244.
10
M. Ż u r o w s k i, Problem rozeznania …, s. 4.
11
Tamże, s. 5.
12
O. R o b l e d a, El matrimonio en el derecho Romano, Roma 1970, s. 101.
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Analizując reguły prawa rzymskiego można zauważyć, że w tym
systemie konsens małżeński osób dotkniętych brakiem używania rozumu uważano za nieistniejący13. Dowodzenie tej niezdolności nie
nastręczało poważnych trudności, jeżeli zaburzenie przejawiało się
wyraźnie w działaniu osoby. Wobec tego patologiczne zachowania
ludzkie wskazywały na niezdolność i w tej sytuacji dostarczanie środków dowodowych uważano za zbyteczne14.
Kanonistyka opracowała własne stanowisko w tej kwestii, gdzie
w ocenie zdolności do zawarcia małżeństwa brano pod uwagę nie tylko kategorię używania rozumu, lecz również zamysł woli15. Według
niektórych autorów, pogląd ten opierał się na doktrynie Soboru
Laterańskiego IV z 1215 r., zgodnie z którym wierni po ukończeniu
siódmego roku życia, byli uważani za odpowiedzialnych za swoje postępowanie16. W konsekwencji byli oni zobowiązani do odbycia corocznej praktyki spowiedzi oraz przyjęcia komunii św. Ponadto ówczesne
prawo małżeńskie zezwalało na odbycie zaręczyn już w wieku siedmiu
lat, co zdaniem autorów prowadziło do przyznania prawa do zawarcia
małżeństwa osobom dotkniętym niedorozwojem umysłowym17.
Materiały źródłowe wskazują, że kryterium „używania rozumu” nie
było miernikiem oceny ludzkiej zdolności do zawarcia małżeństwa,
gdyż rolę tę pełniło zawsze kryterium dojrzałości. Kanonistykę interesowały pewne kwestie szczegółowe dotyczące, tzw. jasnych okresów
(lucida intervalla). Odnosiło się to do tych przypadków, gdzie osoby dotknięte dolegliwościami natury psychicznej, w pewnym okresie
życia wykazywały przebłyski świadomości. Czy wobec tego, w tym
czasie osoby te były zdolne do zawarcia małżeństwa? Zdaniem ówczesnych autorów zgoda małżeńska wyrażona przez kontrahentów przeżywających te stany była ważna18. Niemniej jednak sposoby oceny
tego stanu wywarły wpływ na dalszy rozwój doktryny w tej materii.
Por. O. R o b l e d a, El matrimonio …, s. 102.
C. C e l s u s, De medicina, Ed. C. Daremberg 1891, s. 99.
15
Th. S a n c h e z, De Sancto Matrimonii Sacramento, Venetiis 1693, nr 1.
16
Conciliorum Oecumenicorum Decreta, G. A l b e r g i s, G. D o s s e t t i,
P. J o a n n o u, C. L e o n a r d i, P. P r o d i (red.), Bologna 1991, s. 245.
17
Por. T. P a w l u k, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. III,
Olsztyn 1984, s. 157; G. D z i e r ż o n, Brak wystarczającego …, s. 112.
18
Por. G. D u r a n d u s, Speculum Iris, p. IV, Lugduni 1543, n. 8.
13
14
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Promulgacja Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r., spowodowała dalsze badania nad zagadnieniem wpływu anomalii psychicznych
na ważność umowy małżeńskiej. Jednakże w zbiorze tym nie znajdowała się żadna norma, która bezpośrednio wypowiadałaby się na temat nieważności małżeństwa zawartego przez stronę chorą umysłowo.
Z uwagi na to, istotne znaczenie w tym względzie miała kanonistyka oraz jurysprudencja19. Audytorzy rotalni pomimo braku odpowiedniego tytułu prawnego, rozpoznawali i rozstrzygali sprawy dotyczące
tej kwestii. Posługiwali się zasadami prawa małżeńskiego (kan. 1081
KPK z 1917 r.), jak również odwoływali się do prawa naturalnego oraz
do norm znajdujących się poza materialnym prawem małżeńskim.
Szczególne znaczenie miał kan. 88 § 3 KPK z 1917 r., który stawiał
na równi z dzieckiem wszystkich habitualnie pozbawionych używania
rozumu, natomiast kan. 2201 § 1 KPK z 1917 r. stanowił, że do popełnienia przestępstwa niezdolni są ci wszyscy, którzy są pozbawieni
używania rozumu20.
W niedługim czasie po opublikowaniu KPK z 1917 r., bo już w 1919 r.
w orzecznictwie rotalnym, zwrócono uwagę, iż do ważnego zawarcia
małżeństwa wymagane jest nie tylko posiadanie wystarczającego używania rozumu, ale konieczne jest także dysponowanie rozeznaniem
oceniającym proporcjonalnym do waloru zawieranego małżeństwa21.
Audytorzy rotalni, zwracali uwagę na zdolność osoby ludzkiej do podjęcia elementów istotnych konsensu małżeńskiego. Zakładali, że właśnie zgoda małżeńska stanowi przyczynę sprawczą małżeństwa, gdzie
funkcjonuje rozum oraz wolna wola22.

19
Por. K. K a r ł o w s k i, Zasady Roty Rzymskiej dotyczące amencji jako przeszkody małżeńskiej, Prawo Kanoniczne 9(1966), s. 475-486; S. K o s o w i c z,
Zaburzenia psychiczne ograniczające wykonanie zobowiązań podjętych w akcie zgody
małżeńskiej, Prawo Kanoniczne 29(1986), s. 217.
20
S. B i s k u p s k i, Prawo małżeńskie Kościoła Rzymsko-Katolickiego, t. I.
Warszawa 1956, s. 274-276.
21
G. E r l e b a c h, Defectus usus rationis et discretionis iudicii (Can. 1095, nn
1-2). Il contribuito della giurisprudenza rotale: dagli inizi agli anni ′60, w: L’incapacità
di intendere e di volere nel dritto matrimoniale canonico (1095 nn 1-2), Città del
Vaticano 2000, s. 228.
22
S. B i s k u p s k i, Prawo małżeńskie …, s. 275.
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Papieska Komisja dla Rewizji KPK w schemacie z 1975 r. analizowaną kwestię zredagowała w postanowieniu kan. 296, n. 1-223. Z treści
tego kanonu wynika, że projektodawcy próbowali uwydatnić różnicę
zachodzącą pomiędzy ostrymi chronicznymi chorobami umysłowymi
oraz zaburzeniami umysłowymi24.
W kolejnym schemacie opublikowanym w 1977 r.25 naniesiono zmiany, poddając analizie kan. 296, n. 1–2 schematu z 1975 r. w brzmieniu
kan. 41, n. 1-2 schematu z 1977 r. Uległa małym modyfikacjom treść
normy kan. 41, n. 1, gdzie nie ujęto propozycji umieszczenia niezdolności w kategoriach generalnych, czyli jako niezdolności wypływającej z braku używania rozumu, lecz określono ją, jako wynikającą
z braku wystarczającego używania rozumu. Konsultorzy uznali takie
rozwiązanie za słuszne, z uwagi na to, że w przypadku zdolności do
zawarcia małżeństwa nie chodzi o dysponowanie zdatnością generalną
do podjęcia jakiegokolwiek aktu prawnego (kan. 124 § 1 KPK z 1983
r.), lecz dotyczy niezdolności do podjęcia aktu ludzkiego odniesionego
do waloru instytucji małżeństwa. W definitywnej wersji kanonu termin
„wystarczający” znalazł się w skodyfikowanym kan. 1095, n. 1 KPK
z 1983 r.
2. Kan. 1095, n. 2 KPK
Od braku wystarczającego używania rozumu oddzielona jest sytuacja unormowana w kan. 1095, n. 2 KPK z 1983 r., czyli brak rozeznania oceniającego. Według tej normy, niezdolnymi do zawarcia
małżeństwa są ci, którzy mają poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych. Zasadnym wydaje się przedstawienie
ewolucji aktu konsensu w przejściu od kryterium opartego na osobie
kontrahenta, jako takiej (używanie rozumu i wolność woli), do kryte23
Por. K. G e r i n g e r, Zur Systematik der kanonischen Ehenichtgkeitsgründe,
w: Archiv für katholisches Kirchenrecht 150 (1981), s. 107; G. D z i e r ż o n, Brak
wystarczającego …, s. 141.
24
Pontificia Commisio Codici Iuris Canonici Recog
n o s c e n d o, Acta Commissionis De Matrimonio, Communicationes 7(1975), s. 41-53.
25
Pontificia Commisio Codici Iuris Canonici Recog
n o s c e n d o, Schema canonum novi Codicis Iuris Canonici „De matrimonio”- alter
textus elaboratum annis 1977-78, w: Documenta recentiora circa rem matrimonialem
et processualem, Z. Grocholewski (red.), t. II, Romae 1980, s. 78.
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rium skłaniającego do odniesienia władz rozumu i woli do rzeczywistości zewnętrznej, czyli do małżeństwa.
W kanonistyce okresu średniowiecza problem rozeznania oceniającego łączył się z przeszkodą wieku. Zakładano, że kto przed ukończeniem czternastego lub dwunastego roku życia jest zdolny do spełnienia
pierwszorzędnego celu małżeństwa, jakim było zrodzenie potomstwa,
osiągnął również wystarczające używanie rozumu do wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody małżeńskiej26. Panormitanus zwrócił uwagę na fakt, że w przypadku braku dojrzałości psychicznej, pomimo
istnienia dojrzałości fizycznej, małżeństwo jest nieważnie zawarte, nawet jeśli miało miejsce współżycie cielesne27.
W jurysprudencji średniowiecznej bardziej wnikliwe sformułowania przedstawił Mikołaj de Tudeschis twierdząc, że do wyrażenia zgody małżeńskiej nie wystarcza zwyczajne używanie rozumu, z uwagi
na to, że posiadają go nawet małe dzieci. Wobec tego, od nupturientów wymagany był taki stopień używania rozumu, który pozwoliłby
zrozumieć rodzaj i znaczenie podejmowanego zobowiązania. Mikołaj
de Tudeschis, jako pierwszy stwierdził, że przed osiągnięciem wieku,
w którym osoba zdolna jest do zawarcia małżeństwa, niemożliwe jest,
aby posiadała doskonałe rozeznanie pozwalające wyrazić zgodę na
nierozerwalny w przyszłości związek28.
Istotną sprawą wydaje się pojawienie wymogu poznania intelektualnego do wyrażenia ważnej zgody małżeńskiej, o której wspomina
św. Tomasz z Akwinu29. Jako pierwszy uznał „brak używania rozumu”
za granicę zdolności psychicznej do zawarcia małżeństwa. Stwierdził,
że do jego zawarcia, nie wystarczy tylko używanie rozumu w sensie
biernego poznania, ale ważna jest także ocena przedmiotu, do którego się dąży30. Z nauki średniowiecznych kanonistów wynika, że mniej
ich interesowało to, co powinno stanowić przedmiot i zakres poznania
lub co u osób normalnie rozwiniętych mogło je zakłócić. Pewne zmia26
B. W. Z u b e r t, Wiedza konieczna o heteroseksualności i trwałości małżeństwa
w nauce prawa kanonicznego i jurysprudencji (1517-1917), Lublin 1985, s. 51.
27
St. P a ź d z i o r, Przyczyny poważnego braku rozeznania oceniającego w świetle kan. 1095, n. 2, Lublin 2004, s. 12.
28
Por. B. W. Z u b e r t, Wiedza konieczna …, s. 45; M. Ż u r o w s k i, Przedmiot
zgody …, s. 246.
29
M. Ż u r o w s k i, Problem rozeznania …, s. 5.
30
M. Ż u r o w s k i, Przedmiot zgody …, s. 245.
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ny pod tym względem następują dopiero w kanonistyce nowożytnej,
gdzie wymaga się od kontrahentów nie tylko zdolności rozumienia, ale
także pewnej pozytywnej wiedzy na temat małżeństwa.
Wśród autorów XVI – wiecznych na uwagę zasługuje teoria Marcina
de Azpliceueta, który proponował zastosowanie pewnej oceny, oprócz
poznania, wystarczającej do zrozumienia małżeństwa. Według jego
opinii, można zezwolić na małżeństwo tym małoletnim, którzy odznaczają się większą roztropnością oraz pełniejszym używaniem rozumu,
co niewątpliwie pozwala na poznanie i ocenę wielkości sakramentu,
jak również jego dozgonnego charakteru31.
W XVII w. Sanchez, jeden z najznakomitszych kanonistów okresu
potrydenckiego przedstawił teorię, według której akt ludzki jest doskonały, rozważny i wolny, jeżeli wynika z pełnego poznania rozumowego oraz wolnej zgody i dlatego tylko taki może być poczytalny i wobec
tego ponosi się za niego odpowiedzialność. W jego rozumieniu następuje przesunięcie punktu ciężkości odnośnie do przeszkody wieku
z dojrzałości fizycznej na dojrzałość psychiczną. Zrozumienie wiążącej mocy konsensu jest sprawą niezmiernie trudną, z uwagi na wynikającą z niego zobowiązania dozgonnego, które wymaga wyższego
stopnia rozwoju umysłowego, niż takiego, jaki posiada się w bardzo
młodym wieku32.
Od XVIII w., w kanonistyce utrwaliła się opinia odnośnie sposobu
rozumienia braku rozeznania oceniającego (discretio iudicii) wymaganego do małżeństwa. Mając to na uwadze, Papież Benedykt XIV
w liście apostolskim Magnae Nobis z dnia 26 czerwca 1798 r., postawił
dla kandydatów do małżeństwa wymóg, ażeby „rozumieli moc i naturę
związku małżeńskiego”33. Inni autorzy, wymagali oceny przedmiotu
zgody małżeńskiej, czyli takiego rozeznania oceniającego, które wynika z natury związku małżeńskiego, jak również wskazywali na to, że
jest to faktyczny wymóg ważności34.
Rozważając kwestię rozeznania oceniającego, należy nadmienić,
że na początku XX w. próbowano rozważać zdolność oceny przedmiotu zgody małżeńskiej, jako niezbędnego wymogu do jego ważno31
32
33

s. 48.
34

Th. S a n c h e z, De Sancto …, nr 1.
B. W. Z u b e r t, Wiedza konieczna …, s. 51.
Por. P. G a s p a r r i, Fontes …, nr 387; B. W. Z u b e r t, Wiedza konieczna …,
M. Ż u r o w s k i, Problem rozeznania …, s. 6.
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ści. Za kryterium psychicznej zdolności do wyrażenia ważnej zgody
małżeńskiej zamiast dawnego używania rozumu, zaczęto przyjmować
ocenę przedmiotu tej zgody35. Po promulgowaniu KPK z 1917 r. podstawa prawna nie zmieniła się, lecz zaczęły pojawiać się inne trudności
z powodu braku specjalnej normy w tym zakresie. W orzeczeniach
rotalnych posługiwano się zasadami ogólnymi, aktualnymi w kwestii
zgody małżeńskiej oraz odwoływano się do prawa naturalnego. W postanowieniu kan. 1086 § 2 KPK z 1917 r. wymieniono istotne obowiązki małżeńskie zawarte w trzech dobrach małżeńskich (jedności,
sakramentu i potomstwa), które stanowiły istotny przedmiot formalny
zgody małżeńskiej. I pomimo tego, że brak rozeznania oceniającego
sięga swymi korzeniami nauczania św. Tomasza z Akwinu, to trzeba przyznać, że nie było właściwie rozumiane i docenione. Dopiero
orzecznictwo Roty Rzymskiej okresu posoborowego, biorąc pod uwagę wizję małżeństwa określoną przez Sobór Watykański II, nawiązało
szerzej do tego zagadnienia i przygotowało grunt dla sformułowania
normy prawnej przez papieża Jana Pawła II.
Należałoby także uwzględnić projekt z 1975 r. zaprezentowany
przez Papieską Komisję dla Rewizji KPK, gdzie stwierdzono, że brak
rozeznania może powstać również z zażycia środków medycznych.
Zaznaczono, że brak rozeznania oceniającego nie musi wynikać z chorób umysłowych, lecz może być spowodowany innymi przyczynami,
takimi jak, np. idee obsesyjne czy też osobowość psychopatologiczna nupturienta36. W rezultacie prac Komisji w normie kan. 296, n. 2
umieszczono formę niezdolności jaką stanowi brak rozeznania oceniającego co do praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych. Ponadto w normie tej wyszczególniono
tytuł wypracowany już wcześniej w jurysprudencji rotalnej37. Grupa
opiniująca postanowienie kan. 296, n. 2 schematu z 1975 r. oraz poM. Ż u r o w s k i, Przedmiot zgody …, s. 246.
Pontificia Commisio Codici Iuris Canonici Re
c o g n o s c e n d o, Acta Commissionis De Matrimonio, Communicationes 7(1975),
s. 42.
37
Por. A. R a v a, Il defectus discretionis iudicii come causa de nullità del matrimonio nella giurisprudenza rotale, Il Diritto Ecclesiasticus 68(1957), s. 344-386;
P. C o l p i, Precedenti dottrinali e giurisprudenziali del can. 1095 par. 2-3 „defectus discretionis iudicii” e „incapacitas assumendi onera”. Problemi di qualificazione
e conseguenze, Monitor Ecclesiasticus 109(1984), s. 517-539.
35
36
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stanowienie kan. 41, n. 2 schematu z 1977 r. nie wprowadziła żadnych
zmian38.
Szczególne znaczenie miała nauka Soboru Watykańskiego II, gdzie
podczas prac soborowych sformułowano nowe określenie małżeństwa. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes małżeństwo określiła, jako głęboką wspólnotę życia
i miłości, akt osobowy, przez który małżonkowie wzajemnie się sobie
oddają i przyjmują39. Podkreślenie w konstytucji (nn. 49 i 50) znaczenia miłości małżeńskiej w życiu małżonków, postawiło przed doktryną
kanonistyczną i orzecznictwem sądowym zadanie właściwego zrozumienia sformułowań wymienionego dokumentu soborowego. Sobór
przedstawił we wszystkich wymiarach znaczenie miłości małżeńskiej,
jako daru danego przez Boga naturze ludzkiej i uświęcającego sakramentu Chrystusa, rozwijając w ten sposób naukę katolicką zawartą
w encyklice Casti connubii Piusa XI z 1930 r.40.
Ujęcie przez naukę Soboru Watykańskiego II ważnego celu małżeństwa, jakim jest zrodzenie i wychowanie potomstwa oraz uwzględnienie głębokiej więzi życia i miłości małżeńskiej, rzuciło nowe światło
na zagadnienie nieważności małżeństwa. Skutkiem takiego rozumienia
małżeństwa i jego celów było poszerzenie katalogu przyczyn powodujących nieważność małżeństwa o te, które obciążają psychikę nupturienta oraz dotyczą aktu zgody małżeńskiej.
3. Kan. 1095, n. 3 KPK
Zastanawiając się nad problemem genezy pojęcia niezdolności osoby do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich zawartych w n. 3
kan. 1095 KPK z 1983 r., należy rozważania rozpocząć od średniowiecznej opinii, według której istniały możliwości wpływu różnych
czynników psychicznych na skutki prawne wyrażenia zgody małżeńskiej. Przyjęto wówczas pogląd, że do ważnego zawarcia małżeństwa
wymaga się minimum wiedzy koniecznej oraz zdolności poznania intelektualnego41. Zagadnienie to było różnie rozumiane, bowiem jedni
38
Pontificia Commisio Codici Iuris Canonici Re
c o g n o s c e n d o, Acta Commissionis De Matrimonio, Communicationes 9(1977),
s. 370.
39
Gaudium et spes, AAS 58(1966), n. 48.
40
P i u s XI, Encyklika Castii connubii, AAS 22(1930), s. 509-592.
41
M. Ż u r o w s k i, Przedmiot zgody …, s. 243.
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autorzy, zawężali pojęcie zdolności do małżeństwa wyłącznie do sfery płciowej, wymagając przy tym posiadania minimalnej znajomości
przedmiotu zgody małżeńskiej. Inni natomiast proponowali, aby na to
zagadnienie spojrzeć nieco szerzej, uznając używanie rozumu przez
nupturienta za cechę niezbędną do ważnego zawarcia małżeństwa42.
Rozbieżności powstałe w wyniku różnic w pojmowaniu elementów
małżeństwa, przyczyniły się do zainspirowania dyskusji naukowej, na
temat prawnych podstaw nieważności małżeństwa. W konsekwencji
wypracowano pogląd, że właśnie akt zgody małżeńskiej jest elementem stanowiącym o zaistnieniu małżeństwa. Zatem zgodnie z tą zasadą, nie tylko brak możliwości współżycia fizycznego małżonków
powodował nieważność zawartego małżeństwa, ale również niemożność wyrażenia aktu zgody małżeńskiej.
I pomimo tego, że wielu autorów, podkreślało absolutną konieczność posiadania przez nupturientów zdolności do używania rozumu
przy wyrażaniu zgody małżeńskiej, wskazując możliwość ograniczenia
tej zdolności przez choroby umysłowe, to KPK z 1917 r. nie uwzględnił tej opinii. W Kodeksie nie było żadnej normy prawnej dotyczącej
nieważności zawartego związku małżeńskiego przez osoby obciążone
zaburzeniami natury psychicznej43. W związku z tym, doprowadziło to
do luki w ustawodawstwie małżeńskim, którą uzupełniało orzecznictwo Roty Rzymskiej.
W wielu przypadkach odwoływano się do prawa naturalnego i przepisów kodeksowych, zwracając uwagę na to, że nie można pomijać
w akcie zgody małżeńskiej istnienia zdolności do poznania i chcenia44.
Rota Rzymska potwierdziła takie stanowisko, orzekając nieważność
małżeństwa spowodowaną zakłóceniami psychiki i osobowości45. Na
przyjęcie takiego stanowiska miał wpływ rozwój nauk psychologii
i psychiatrii, dzięki któremu poznano psychikę człowieka i zaburzenia
psychiczne.
Próby orzekania nieważności małżeństwa w płaszczyźnie niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich sięgają lat
M. Ż u r o w s k i, Problem rozeznania …, s. 3.
W. G ó r a l s k i, Brak wystarczającego używania rozumu jako tytuł nieważności małżeństwa (kan. 1095, nr 1), Ius Matrimoniale, t. I, Lublin 1990, s. 21.
44
Tamże.
45
W. G ó r a l s k i, Nieważność małżeństwa z tytułu niezdolności psychicznej do
podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, Kościół i Prawo, t. VI, Lublin 1989, s. 71.
42
43
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czterdziestych46. Przełomu w tej kwestii dokonano w latach sześćdziesiątych, czego przykładem, jest wyrok z dnia 2 grudnia 1967 roku47,
gdzie sformułowano zasadę, że nikt nie może (ważnie) zaciągać zobowiązań, których nie jest w stanie wypełnić. W ten sposób rozumiany
charakter niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich
potwierdzono dwa lata później w innym wyroku48.
Papież Jan XXIII (1958–1963) w przemówieniu Questa festiva ricorrenza z dnia 25 stycznia 1959 r.49 rozpoczynając reformę Kościoła
(aggiornamento) zapowiedział jednocześnie reformę prawa kanonicznego, którą uroczyście ogłosił w encyklice Ad Petri cathedram,
opublikowaną 29 czerwca 1959 r.50. Zamysł Ojca św. kontynuowali po jego śmierci papież Paweł VI (1963–1978)51 oraz Jan Paweł II.
Urzeczywistnieniem zapowiedzianego przedsięwzięcia, było powołanie w dniu 28 marca 1963 r. Papieskiej Komisji dla Rewizji Kodeksu
Prawa Kanonicznego52. Prace nad rewizją prawa kościelnego były długotrwałe i zakończyły się w 1983 r.53.
Z analizy materiału źródłowego wynika, że istniała konieczność
sformułowania nowego przepisu, dotyczącego kwestii konsensualnej niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa. Podczas prac kodyfikacyjnych pojawiły się różnice dotyczące zakresu niezdolności.
W związku z tym, zaistniały obawy, że zbyt ogólne sformułowanie
przyczyn niezdolności, otworzy drogę licznym wyrokom sankcjonującym nieważność małżeństwa54.
46
G. E r l e b a c h, Polskie sprawy o nieważność małżeństwa kan. 1095 w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
11(1998), s. 39.
47
Dec. z 2 XII 1967 r. c. Lefebvre, SRRD 59(1967), s. 803.
48
Dec. z 6 X 1969 r. c. Pompedda, SRRD 61 (1969), s. 176.
49
J o a n n e s XXIII, Allocutio Questa festiva ricorrenza - 25.01.1959 r., AAS
51(1959), s. 68-69; W. G ó r a l s k i, Kodyfikacja prawna w Kościele łacińskim po
Soborze Watykańskim II, Płock 1983, s. 42.
50
J o a n n e s XXIII, Encyclica Ad Petri cathedram - 29.06.1959 r., AAS
51(1959), s. 498.
51
P a u l u s VI, Encyclica Ecclesiam suam – 6.08.1964 r., AAS 56(1964), s. 628.
52
J o a n n e s XXIII, Costituzione della Pontificia Commissione per la Revisione
del Codice di Diritto Canonico - 28.03.1963 r., AAS 55(1963), s. 363-364.
53
W. G ó r a l s k i, Kodyfikacja prawna ..., s. 76.
54
Pontificia Commisio Codici Iuris Canonici Re
c o g n o s c e n d o , Acta Commissionis De Matrimonio, Communicationes 3(1971),
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W pierwszej fazie prac kodyfikacyjnych koncentrowano się wokół
dwóch kwestii, a mianowicie struktury proponowanego kanonu oraz
natury trzeciej formy niezdolności, którą próbowano określić w kategoriach impotencji moralnej (impotentia moralis)55. Pierwszym zagadnieniem poruszanym w komentarzu było zagadnienie dotyczące
konstrukcji przyszłego przepisu. Podczas analizy kwestii niezdolności,
konsultorzy uwydatnili różnicę zachodzącą pomiędzy dwiema pierwszymi postaciami niezdolności a trzecią formą dotyczącą niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, wynikających
z ciężkiej anomalii psychoseksualnej56. W rezultacie trzecią formę niezdolności znacznie rozszerzono i uznano, że chodzi tutaj o przyczyny
natury psychicznej. Podczas prac kodyfikacyjnych zaistniała wątpliwość, dotycząca umieszczenia trzeciej formy niezdolności w odrębnym tytule. Biorąc pod uwagę wszelkie aspekty tej kwestii, niektórzy
kanoniści byli przekonani, iż taką konstrukcję należy uznać za niewłaściwą57, co z pewnością stanowiło trudność, którą musiała rozwiązać
Papieska Komisja dla Rewizji KPK.
Zaproponowany projekt przepisu poddano w wątpliwość, zgłaszając
uwagi dotyczące zwrotów „przyczyny natury psychoseksualnej” oraz
„impotencja moralna”. Zgodnie z poglądem wypracowanym przez
Sobór Watykański II, przedmiot konsensu małżeńskiego zostałby określony, jako prawo do wspólnoty całego życia, co w konsekwencji doprowadziło do poszerzenia również katalogu przyczyn powodujących
nieważność umowy małżeńskiej. Wprowadzenie do tekstu komentarza
kategorii „impotencji moralnej”, niosło ze sobą następne wątpliwości,
czy ta forma niezdolności stanowi postać tego samego zjawiska praws. 77; M. R o l a, Ewolucja tekstów kanonów 1055-1095, Prawo Kanoniczne 29(1986)
nr 3-4, s. 310.
55
Pontificia Commisio Codici Iuris Canonici Re
c o g n o s c e n d o, Acta Commissionis De Matrimonio, Communicationes 3(1971),
s. 78.
56
W. G ó r a l s k i, Niezdolność do wypełnienia obowiązków małżeńskich jako
tytuł nieważności małżeństwa, Studia Płockie 9(1981), s. 204; S. K o s o w i c z,
Ewolucja pojęcia zdolności do zawarcia małżeństwa w świetle wyroków rotalnych bieżącego stulecia, Prawo Kanoniczne 31(1988) nr 1-2, s. 145.
57
U. N a v a r r e t e, „Incapacitas assumendi” onera uti caput autonomum nullitatis matrimonii, Periodica 61(1972), s. 47-80; H. Z a p p, Incapacitas in Sinn von
Erfüllungsunvermögen des Ehevertrags – ein neuer Ehenichtikeitsgrund?, Archiv für
katholisches Kirchenrecht 141(1972), s. 473.
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nego, czy też jest postacią odrębną? Szukając odpowiedzi na ten problem kanoniści odwołali się do normy kan. 1068 § 1 KPK z 1917 r.,
która impotencję charakteryzuje, jako pewną osobliwość. Wobec tego,
z jednej strony nieważność małżeństwa wypływa nie tylko z niezdolności natury psychicznej, ale także z „impotencji fizycznej”. Z drugiej
strony natomiast, słusznie zauważono, że zakres niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich nie ogranicza się tylko do
jednego obowiązku, czyli dokonania stosunku małżeńskiego, ale odnosi się również do wielu innych zobowiązań małżeńskich58.
Prawodawca kościelny słusznie zrezygnował z proponowanego
wcześniej terminu „impotencji moralnej” na oznaczenie niezdolności,
o której wspomniano wyżej. Nie ulega natomiast wątpliwości, że chodzi tutaj o wadę konsensu, a nie o przeszkodę, analogiczną do impotencji psychicznej. Umieszczenie niezdolności do podjęcia istotnych
obowiązków małżeńskich w kategorii wad zgody małżeńskiej jest
równoznaczne z tym, że uleczalność lub nieuleczalność zakłócenia natury psychicznej powodującego niezdolność nie ma tutaj znaczenia.
Wobec tego, istotną sprawą, jaką bierze się pod uwagę, jest tylko stan
psychiki i osobowości nupturienta, jaki istniał w momencie zawierania
związku małżeńskiego.
W prowadzonej dyskusji konsultorów Papieskiej Komisji dla
Rewizji KPK, poruszano wiele razy kwestię struktury przyszłej normy
i w dalszym ciągu próbowano wyjaśnić, czy wszystkie tytuły niezdolności powinny znajdować się w jednym przepisie? I pomimo tego, że
właściwie we wszystkich debatach opowiadano się za ustanowieniem
odrębnego tytułu dla niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków
małżeńskich, to jednak przyjęto tezę, w myśl której wszystkie postaci niezdolności powinny zostać skodyfikowane w jednym przepisie
prawnym59.
Porównując normę kan. 297 zawartą w schemacie z 1975 r. oraz
normę kan. 42 schematu z 1977 r. zauważyć można, że w tym ostatnim przepisie wprowadzono pewną modyfikację, sugerowaną podczas
dyskusji w Kolegium Konsulatorów. Podczas debaty większa część jej
58
K. L ü d i c k e, Psychisch bedingte Eheunfähigheit Begriffe – Abgrenzungen –
Kriterien, Frankfurt am Main – Bern – Las Vegas 1978, s. 135.
59
Pontificia Commisio Codici Iuris Canonici Re
c o g n o s c e n d o, Acta Commissionis De Matrimonio, Communicationes 15(1983),
s. 231.
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uczestników zwróciła uwagę na potrzebę zastąpienia zwrotu „ciężka
anomalia psychoseksualna”, terminem „ciężka anomalia psychiczna”.
Zwrócono również uwagę, iż źródłem niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich mogą być także przyczyny natury psychicznej, leżące poza sferą seksualną60.
Schemat ten nie był ostateczny, gdyż nadal trwały prace kodyfikacyjne, a konsultorzy mieli możliwość zgłaszania kolejnych uwag, co
do brzmienia poszczególnych kanonów. Prace wszystkich zespołów
roboczych Kolegium Konsultorów zakończyły się w dniu 21 października 1980 r. wydaniem przez Papieską Komisję dla Rewizji KPK nowego zbioru61. Wskazany wariant także nie stanowił wersji ostatecznej
schematu. Następną wersję przedstawiono w 1982 r. i podobnie jak
w poprzednich pracach legislacyjnych powracano do dyskusji nad problemem umieszczenia wszystkich form niezdolności w jednym przepisie, jak również zastanawiano się nad skodyfikowaniem niezdolności
do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich w odrębnym tytule.
Na ostatnim posiedzeniu przyjęto tezę, w myśl której wszystkie
postaci niezdolności powinny zostać umieszczone w jednej regulacji
prawnej62. W związku z tym Komisja Kodyfikacyjna zmodyfikowała projekt Kodeksu Prawa Kanonicznego, który został opublikowany
w 1982 r.63. I chociaż kanoniści wnosili wiele uwag, co do brzmienia przyszłego kan. 1095, n. 3, to dotyczyło to zwłaszcza rozumienia
przyczyn niezdolności, które przeszły ewolucję myśli w tej materii.
Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy podkreślić, że
zasługą jurysprudencji rotalnej było wyróżnienie i wprowadzenie w
praktykę sądową form niezdolności naturalnej do zawarcia małżeń60
Pontificia Commisio Codici Iuris Canonici Re
c o g n o s c e n d o, Acta Commissionis De Matrimonio, Communicationes 12(1980),
s. 221.
61
Schema Codicis Iuris Canonici iuxta animadversiones S. R. E. Cardinalum,
Episcoporum Conterentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum
Facultatumque ecclesiasticarum nec non Superiorum Instututorum vitae consecratae recognitum, Città del Vaticano 1980; W. G ó r a l s k i, Kodyfikacja prawna
w Kościele łacińskim po Soborze Watykańskim II, Płock 1983, s. 45.
62
P o n t i f i c i a C o m m i s i o C o d i c i I u r i s C a n o n i c i R e 
c o g n o s c e n d o , Acta Commissionis De Matrimonio, Communicationes 15(1983),
s. 231.
63
Schema novissimum, Iuxta placitum Patrum Commisionis emendatum atque
Summo Pontifici praesentatum, Typis Polyglotis Vaticanis 1982.
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stwa oraz sformułowanie obecnego kanonu 1095. Efekt prac Papieskiej
Komisji został uwieńczony promulgacją nowego Kodeksu w dniu
25 stycznia 1983 r. przez papieża Jana Pawła II.
Zakończenie
W Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II pojawiły się nowe
tytuły nieważności małżeństwa zamieszczone w kan. 1095, nn. 1-3,
a mianowicie, niezdolność wynikająca z braku wystarczającego używania rozumu (n. 1), niezdolność uwarunkowana brakiem poważnego
rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych (n. 2) oraz
niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich wypływających z przyczyn natury psychicznej (n. 3). Prawodawca kościelny, określając w tym kanonie prawo naturalne, postawił nupturientom
pewne wymogi w kwestii używania rozumu, rozeznania oceniającego
oraz zdolności do podjęcia obowiązków małżeńskich. Żadnemu z wymienionych wymogów nie przedstawił wymiaru absolutnego, domaga
się natomiast spełnienia ich w stopniu proporcjonalnym w stosunku do
małżeństwa64.
Rozważając na temat trzech postaci niezdolności, ujętych w odrębnych numerach kanonu, należy uwzględnić akt zgody małżeńskiej
będący fundamentem aktu prawnego, który wymaga od nupturienta
zdolności naturalnej nazywanej także zdolnością konsensualną lub
psychiczną, a więc zdolnością do powzięcia zgody małżeńskiej65. Dla
lepszego zrozumienia niezdolności konsensualnej należy odnieść się
do trzech zasad sformułowanych w KPK, które nawiązują do prawa
naturalnego. Pierwsza z nich zawarta w postanowieniu kan. 1057 § 1
stwierdza, że małżeństwo powstaje przez zgodę stron, której nie może
uzupełnić żadna władza ludzka. Druga zasada stanowi treść normy
kan. 1057 § 2 określając zgodę małżeńską, jako akt woli, przez który mężczyzna i kobieta w nieodwracalnym przymierzu wzajemnie się
sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa. Trzecia zasa64
W. G ó r a l s k i, Niezdolność do zawarcia małżeństwa według kan.1095, nn.
1-3 KPK, Prawo Kanoniczne 39(1996) nr 3-4, s. 26.
65
Por. G. D z i e r ż o n, Aplikacja kategorii aktu prawnego w kanonicznym prawie małżeńskim, Ius Matrimoniale 11(2000), s. 10-11; W. G ó r a l s k i, Matrimonium
facit consensus, Z orzecznictwa Roty Rzymskiej w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułów dotyczących zgody małżeńskiej (1984-1997), Warszawa 2000, s. 18.
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da zamieszczona w kan. 1055 § 1 podaje definicję małżeństwa, jako
wspólnoty całego życia, skierowanej ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa66.
Czy zatem norma kan. 1095 zawiera pełne określenie niezdolności
do powzięcia zgody małżeńskiej? Nie ma wątpliwości, że kan. 1095
sankcjonuje dokładnie trzy postaci niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa wynikającej z różnych przyczyn, mających wpływ
na intelekt, wolę oraz władzę nad własnym działaniem67. Zgoda małżeńska natomiast, w której niezbędność do zaistnienia małżeństwa
pochodzi z prawa naturalnego jest zjawiskiem natury psychicznej.
W związku z tym, w przedmiocie zdolności konsensualnej do zawarcia
małżeństwa doktryna oraz orzecznictwo opierają się na osiągnięciach
współczesnej psychologii i psychiatrii68. I chociaż wszystkie postaci niezdolności ujęte w postanowieniu kan. 1095, nn. 1 – 3 posiadają
wspólną cechę, którą stanowią zaburzenia psychiczne, to z pewnością
każda z nich posiada własną tożsamość i odrębność69.
The genesis of the can. 1095 of the Code of Canon Law (John Paul II)
In the article, the contemporary interpretations of the can. 1095 of the new Code
Of Canon Law, which undergone several modifications, were shown. Both the issue of
formulating the definitions of mental disorders in the canonical law and the question
of “lack of capacity” and psychological capacity for assuming the essential obligations
of marriage (as defined by the Church) were explained. Moreover, various opinions
of authors on capacity to enter into marriage were presented. Some research on
psychological causes which make a person not able to assume the essential obligations
of marriage were pointed out. At the same time, there is an explanation of the purpose
of marriage according to the teachings of the Second Vatican Council, which resulted
in the extension of the list of causes due to which the declaration of nullity might be
applied for.
M. F. P o m p e d d a, L’incapacità consensuale, Ius Canonicum 31(1991), s. 108.
Por. W. G ó r a l s k i, Zgoda małżeńska jako akt konstytuujący małżeństwa,
w: Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego (kan. 1095, nn
1-3 KPK), W. Góralski, G. Dzierżon (red.), Warszawa 2001, s. 37; M. G r e s z a t a,
O pojęciu kanonicznej niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa. Aspekt kanoniczny, w: Kościelne prawo procesowe. Materiały i studia, A. Dzięga, M. Greszata (red.),
t. II, Lublin 2002, s. 11-25.
68
Por. O. F u m a g a l l i C a r u l l i, Inteletto …, s. 309; G. D z i e r ż o n,
Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna, Warszawa 2002, s. 31.
69
W. G ó r a l s k i, Niezdolność do zawarcia …, s. 26.
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Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

MIĘDZY RYGORYZMEM A LAKSYZMEM.
KANONICZNY PROCES O NIEWAŻNOŚĆ
MAŁŻEŃSTWA NA TLE KONDYCJI MAŁŻEŃSTW
SAKRAMENTALNYCH W POLSCE
Mam dziś dużo powodów do radości. Jeden z nich, pierwszoplanowy, to fakt, że Wydział z Dziekanem na czele zechciał dla uhonorowania mojego 80-lecia wydać księgę jubileuszową, a ceremonię
wręczenia połączył z konferencją naukową. Dziękuję inicjatorom, redaktorom, autorom – i wszystkim dziś tu obecnym.
Cieszę się, że mogę zaryzykować, by być sobą przez kilkanaście
minut, wejść w rolę, do której przywykłem i którą z przyjemnością
odgrywałem – że mogę wygłosić wykład. Przez prawie 52 lata było
to moje pierwszoplanowe zajęcie. Dość nagle zaprzestałem, z woli
własnej, ale wymuszonej ubytkiem sił. Dziękuję swej Uczelni za zrozumienie i życzliwe potraktowanie mej sytuacji – dziękuję Księdzu
Dziekanowi, nie mogę nie wspomnieć tutaj zmarłego tragicznie ks.
rektora Ryszarda Rumianka.
Nie kryję, że fizyczna niezdolność do prowadzenia zajęć dydaktycznych doskwiera mi duchowo – odczuwam brak czegoś, co lubiłem i co
było dla mnie ważne. Dlatego cenię sobie fakt, że mogę powiedzieć
wykład.
Pokornie uprzedzam, że nie powiem nic nowego – nie te siły, może
i nie ta okazja. Nawiążę do wielu swych publikacji, ale z przekonaniem, że chodzi o sprawy ważne, myślę, że rzeczywiście ważne.
Cieszę się, że została podjęta sugestia, by dzisiejszą konferencję
poświęcić proceduralnym problemom kanonicznego prawa małżeńskiego. Ponieważ dochodzenie do prawdy ma swoją logikę, sądy są
zdecydowanie mocniej związane normami proceduralnymi niż organa
administracyjne, czego oczywistą konsekwencją jest – z jednej strony
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– daleko idąc uszczegółowienie norm w ustawach, ale także w aktach
normatywnych wykonawczych, jak np. w instrukcjach, oraz – z drugiej strony – konieczność sumiennego, wiernego ich przestrzegania.
To z kolei rodzi pokusę traktowania przepisów jak instrukcje obsługi.
A wtedy praktyka prawa zostaje sprowadzona do rzemiosła, zaś myślenie prawnicze ukatrupione. A przecież już Ulpian dał świadectwo tradycji, wedle której prawo to sztuka, ars (aequi et boni). W tę to tradycję
wpisało się prawo kanoniczne. Gdy papieże (Grzegorz IX, Bonifacy
VIII, Jan XXII) publikowali urzędowe zbiory dekretałów przesyłając
je bolońskim doktorom, liczyli na ich twórcze, kreatywne przyjęcie –
i nie zawiedli się. Sztuką jest stanowienie ustaw (ars legesferendi),
sztuką jest takie ich stosowanie, by dzięki procedurom powstało in
concreto dobre prawo – ius esto, iudex ius dicit.
To ius dicere w sądach kościelnych dokonuje się dziś na bardzo wąskim obszarze: dictio iuris in causis de nullitate matrimonii.
Dostrzegam tu pewien paradoks. Z jednej strony mówimy z emfazą
o kościelnej władzy sądowniczej, są rozbudowane struktury, funkcjonuje zorganizowany aparat, imponuje obfitość literatury – a z drugiej
tak wąski przedmiotowo zakres spraw. Można by powiedzieć, „co oni
tacy ważni, skoro ich rola jest tak ograniczona”. Ale wypada dostrzec
też inny, równie paradoksalny aspekt tegoż paradoksu. Pozornie, objawowo, przeważnie zresztą również intencjonalnie, skarga o nieważność małżeństwa i jego orzeczenie nie różni się od pozwu o rozwód
i jego orzeczenie: załatwia się sprawę dwojga osób, tu na forum kościelnym, tam na forum cywilnym. Czy nam się to podoba, czy nie,
nazwa „rozwód kościelny” funkcjonuje w obiegu (także – niestety – w ogłoszeniach kancelarii adwokackich). A przecież przedmiotem procesu małżeńskiego w sądzie kościelnym jest sakrament, jeden
z elementów strukturalnych Kościoła1. W procesie tym chodzi o dobro
publiczne, a nie tylko o dobro indywidualne osób. Zakres spraw wąski,
ale ich doniosłość poważna.
Kiedy biskup powiada do pracowników sądu, „wy to macie tam
trudne sprawy”, albo też mówi z uznaniem „wy pomagacie wielu
ludziom”, to ma na myśli uwolnienie pary od węzła małżeńskiego
i otwarcie stronom drogi do nowego małżeństwa sakramentalnego oraz
umożliwienie uczestnictwa w Eucharystii. To prawda – i tę funkcję są1

„Sacramenta faciunt Ecclesiam”.
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dów kościelnych należy doceniać: sąd kościelny jako miejsce pomocy
świadczonej wiernym znajdującym się w udręce spowodowanej katastrofą małżeństwa. Sąd kościelny to miejsce pomocy prawnej udzielanej wiernym jej potrzebującym i pragnącym!
Atoli nie wolno nie dostrzegać napięcia przenikającego obszar działania sądów orzekających w sprawach o nieważność małżeństwa. To,
że sądy są miejscem, w którym człowiek może zwrócić się o pomoc
prawną, jest stwierdzeniem oczywistości. A jednak wymaga ona przypomnienia i podkreślenia. Bo ostatnio coraz częściej czytam, że wierny
pragnący pomocy prawnej winien zwrócić się do adwokata kościelnego. Kontekst, w jakim używa się zwrotu „pomoc prawna” sugeruje,
jakoby to nie sądy kościelne, lecz kancelarie adwokacie były miejscem
udzielania i uzyskiwania pomocy prawnej! Pragnę przeto podkreślić,
że miejscem udzielania pomocy prawnej jest sąd. Co więcej, w niektórych wypowiedziach i inicjatywach przerysowuje się rolę i znaczenie
adwokatów kościelnych, usiłuje się wywrzeć wrażenie, że ich udział
jest niezbędny dla uzyskania pozytywnego wyroku, przestylizowuje
się kancelarie adwokacie w instytucje nadrzędne, z którymi sądy winny współpracować2.
Nie przeczę przydatności adwokatów kościelnych w procesie o nie
ważność małżeństwa, zwłaszcza przy wysokim stopniu formalizacji tego procesu opartego na matrycy procesu spornego – taką figurę
prawną ten proces ma, a on niejako koncepcyjnie dopuszcza udział adwokatów. Trudno jednak nie wzmiankować o nich w referacie o współczesnym procesie małżeńskim, a to dlatego, że mamy do czynienia
z sytuacją budzącą moje zaniepokojenie i to z kilku, powiązanych ze
sobą, powodów:
1) Wprowadzanie wiernych w błąd twierdzeniem, że znaczna część
małżeństw jest nieważna3. To nie jest tak i nie może być tak, by zawarcie małżeństwa było czymś trudnym, bo wizja taka godziłaby
w naturalne prawo do zawarcia małżeństwa i ograniczała krąg osób
2
Por. temat jednej z zaplanowanych w najbliższym czasie konferencji. Jeden z kolegów oficjałów relacjonował mi prośbę wystosowaną doń przez adwokata (prośbę
brzmiącą jak polecenie), by na biegłego powołać wskazaną przez adwokata osobę, do
której adwokat już przedtem zwrócił się o zgodę na podjęcie się tego zadania.
3
Kiedyś adwokat rotalna, M. W e g a n wysunęła twierdzenie, jakoby 1/3 zawieranych małżeństw była nieważna: Ehescheidung – Auswege mit der Kirche, Graz –
Wien2 1983, (w trzecim wydaniu nie wysuwa już takiego twierdzenia).
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dopuszczanych do małżeństwa (a nie powinno być tak, że przy zawieraniu małżeństwa stosuje się inne kryteria zdolności niż przy rozpatrywaniu jego ważności). Zgódźmy się przeto, że nieważność małżeństwa
jest czymś wyjątkowym, a nie regułą.
Z bałamutną opinią o wielości nieważnie zawieranych małżeństw
wiąże się dopatrywanie w procesach zmierzających do orzekania ich
nieważności środka zaradczego współczesnej sytuacji, cechowanej
kruchością małżeństwa, „mentalnością rozwodową”, konkretnie: środka pomagającego wiernym rozwiedzionym, a żyjącym w związku cywilnym, uregulować ich sytuację kanoniczną, łącznie z dostępem do
Eucharystii. Tej opinii sprzyjają też niektóre wypowiedzi hierarchii
kościelnej, ale przecież tak nie jest (a dopóki trwamy przy zasadzie
nierozerwalności małżeńskiej, tak nie może być).
2) Szerzenie wizerunku sądownictwa kościelnego konsekwentnie
modelowanego na wzór sądownictwa sprawowanego w państwie opartym na Monteskiuszowskim trójpodziale władzy. A tak nie jest, biskup
jest podmiotem władzy zarówno ustawodawczej i wykonawczej, jak
też sądowniczej. Do tego problemu wrócę za chwilę.
3) Tworzenie klimatu polaryzacji, przeciwstawianie stron sądowi.
Malejące zaufanie, rosnąca postawa nie tylko pretensji, ale wręcz agresji – to nie tylko moje wrażenie i obserwacja. A przecież sędzia kościelny to nie Temida z zawiązanymi oczami, lecz duszpasterz – jak to
wielokrotnie przypominali papieże w przemówieniach do Roty4.
Sąd kościelny to jedna z instytucji kurialnych, „które świadczą biskupowi pomoc w zarządzaniu całą diecezją, zwłaszcza w kierowaniu
działalnością pasterską, w administrowaniu diecezją i wykonywaniu
władzy sądowniczej” (kan. 469). Wykonywanie władzy sądowniczej
dokonuje się według odrębnych, szczegółowych przepisów księgi VII
KPK (kan. 472), co jednak nie wyłamuje jej spod zasad wykonywania pasterskiej posługi biskupa, który jest sędzią pierwszej instancji
(kan.1419 §1). Rozstrzyganiem spraw spornych zajmują się biskupi
od czasów apostolskich, a czynią to w poczuciu odpowiedzialności
za swoich wiernych, zwłaszcza potrzebujących pomocy, jak też odpowiedzialności za styl życia gminy chrześcijańskiej i za zachowanie

4

Np. J a n P a w e ł II, Przemówienie z 17.2.1979, AAS 71(1979) 423.
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pokoju5. Tak sprawowane sądownictwo kościelne widocznie dobrze
funkcjonowało, skoro cesarz Konstantyn w 318 r. dopuścił skuteczność orzeczeń biskupich na forum cywilnym6. Oficjał to wikariusz biskupi – sądowy, a więc wikariusz biskupa sędziego, czego jednak nie
da się oddzielić od biskupa pasterza. Inaczej niż w demokratycznych
państwach nowożytnych, w Kościele nie istnieje podział władzy: poszczególne jej zadania i aspekty można rozróżniać, a wykonywanie
zadań pomocników biskupich rozdzielać między różne podmioty, ale
nie można oddzielać ich od siebie. Dlatego oficjał i każdy sędzia kościelny jest zarazem pasterzem, jest pasterzem właśnie jako sędzia.
A zarazem: jako pasterz jest zarazem sędzią, na tym polega specyfika
jego funkcji.
Ale też specyfika trudności związanych z jej wykonywaniem. Bo
jako pasterz ma na oku powikłaną sytuację stron procesowych i chciałby pomóc w powrocie do pełnego uczestnictwa w życiu Kościoła.
Prawo służy tu za narzędzie pomocne ludziom, zgodnie z poglądem
wyrażanym przez wielu pastoralistów i pastoralnie zorientowanych
kanonistów, utrzymujących, że celem prawa kościelnego jest realizacja praw subiektywnych wiernych dla umożliwienia im optymalnego
uczestnictwa w życiu Kościoła i czerpania z jego dóbr. Trend jest wyrazisty: poszerzyć tytuły nieważności (jak w poprzednim Kodeksie wprowadzono symulację częściową, a w obecnym niezdolność psychiczną)
i ułatwić dowodzenie (zwiększyć walor dowodowy oświadczeń stron).
Sędziowie mają więc w ręku narzędzia pastoralnej pomocy. Prawo –
każdy to wie – to sprawdzone narzędzie pomocne w sytuacjach trudnych, zawikłanych...
Narzędny charakter ma cały proces o nieważność małżeństwa, także orzeczenie jego nieważności. Bo chociaż przedmiotem procesu jest
twierdzenie o nieważności małżeństwa, to dla stron pytanie to ma charakter wtórny, jest interesujące jedynie secundum quid, bo „w Kościele
nie ma rozwodów”. Powód wnosi sprawę do sądu kościelnego przeważnie już po uzyskaniu rozwodu, najczęściej żyje już w nowym
związku cywilnym, wszystkie te sprawy ma już uregulowane, a pragnie uczestniczyć w Eucharystii – brać pełny udział w życiu wspólnoty
5
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 2/10(2009) 13-24.
6
Edykt Episcopalis audientia. Tekst w: J. B. Lo Grosso, Ecclesia et Status. Fontes
selecti historiae iuris publici ecclesiastici, Romae 1962, 33.
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kościelnej zgodnie z zasadami tej wspólnoty. A wśród tych mieści się
zasada nierozerwalności małżeńskiej. I tu trzeba powiedzieć jasno: Nie
miałoby sensu porządkowanie sytuacji prawnej wiernych we wspólnocie kosztem tej wspólnoty czyli z uszczerbkiem jej tożsamości.
Pomoc świadczona przez sąd wiernym doń się zwracającym idzie
przeto w parze z dbałością o tożsamość wspólnoty, która jest celem
prawa kościelnego wcale niepośledniejszym niż uprawnienia wiernych. Dbałość ta winna być wspólną troską wszystkich uczestników
procesu, co szczególnie mocno podkreślił Pius XII mówiąc o jedności
akcji7.
Jedność akcji nie wyklucza jednak podziału ról, wynikającego z „natury rzeczy” (tj. interesów wzgl. zadań uczestników) i z natury samego
procesu (zwłaszcza procesu koncypowanego na wzór procesu spornego). Obrońca węzła ma bronić ważności małżeństwa, czyli przedkładać
wszystko, co można przytoczyć za ważnością małżeństwa, adwokaci
stron mają wysuwać argumenty za nieważnością – ale żaden z nich
nie powinien działać kosztem prawdy – prawdy o konkretnym małżeństwie, czyli o osobowej instytucji prawnej o nietykalnym kształcie,
powstałej z woli dwojga osób, tę instytucję tworzących.
Takich możliwości ustawienia się na jednym z dwóch – faktycznie
spornych – punktów widzenia nie ma sędzia. Nie wolno mu stosować
prawa wybiórczo, on ustala wszystkie mogące w danym przypadku
w grę normy prawa, kierując się przy tym zasadami hermeneutyki kanonicznej i kanonicznymi regułami dowodzenia. Norma kan. 1060
obliguje go do domniemania ważności małżeństwa, wniesiona skarga każe mu ustalić, czy w chwili zawierania małżeństwa zachodziły
uznane prawem przyczyny powodujące jego nieważność. Jest interes
stron procesowych, może to wyglądać na konflikt dobra społecznego
(tożsamość wspólnoty), chronionego domniemaniem prawnym i dobra
indywidualnego, ale to konflikt pozorny, bo sakrament nie jest dobrem
indywidualnym, lecz dobrem wspólnoty, która jest tym samym dobrem
każdego z wiernych.
Kard. K. Lehmann postawił przed 20 laty pytanie: „Jaką wartość ma
dla nas sakrament?”8. Myślę, że to pytanie winni sobie postawić wszyPrzem. z 22.10.1944, AAS 36(1944) 281-290.
Was ist uns ein Sakrament wert? Zur Not der gegenwärtigen Pastoral der
Sakramente zwischen Laizismus und Rigorismus, Klerusblatt 1991, nr 10, 219-223.
7
8
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scy uczestnicy procesu o nieważność małżeństwa, szczególnie zaś ci,
którzy orzekają o jego ważności, czyli sędziowie. Artykuł Kardynała
(wykład wygłoszony 1.7.1991 w Ratyzbonie) analizuje problemy związane ze sprawowaniem sakramentów („duszpasterstwa sakramentalnego”) zawieszonym między laksyzmem i rygoryzmem. Właśnie owo
„między laksyzmem i rygoryzmem” skojarzyło mi się, gdy myślałem
nad tematem dzisiejszego wykładu.
Przed laty organizowano w Polsce regularne zjazdy oficjałów. Z polecenia swego oficjała uczestniczyłem w nich jako młody pracownik
sądu. Pamiętam zdecydowane deklaracje szeregu zacnych, znanych,
doświadczonych oficjałów: „rozwodów nie będę udzielał”. Do dziś
mam przed oczyma jednego z oficjałów (wtedy wcale nie wiekowego),
który na całą salę replikował mi „ksiądz wierzy, że w naszych czasach
w Katowicach może się zdarzyć małżeństwo zawarte pod przymusem?”9. Wszystko to działo się na długo przed wejściem w życie normy
kan. 1095 n. 3. Myślę, że tym przezacnym naszym poprzednikom trudno przyszłoby odnaleźć się dziś w ich gabinetach. Nie ważę się określać
ich jako rygorystów, podobnie jak nie ważę się przypisywać laksyzmu
ich następcom (a już na pewno nie tym obecnym tu na sali). I nie chodzi o takie czy inne zakwalifikowanie. Za rygoryzmem stoi poważne
traktowanie zasad, laksyzm rozluźnia zasady w konkretnym przypadku. Rygoryzm i laksyzm to jednak nie jakaś alternatywa konieczna,
wynikająca nieuchronnie ze styku zasad oraz osoby in concreto.
Osoba wnosząca o orzeczenie nieważności małżeństwa to wierny
pragnący uregulować swoją sytuację w ramach wspólnoty kościelnej, w szczególności chodzi o umożliwienie udziału w sakramentach.
Wypada domniemywać, że nie motywują go ani poprawność społeczna, ani konwenanse, ani korzyści mieszczące się „w sprawach
tego świata”, lecz wiara i tęsknota za możliwie pełnym życiem wiarą
i z wiary. Chodzi więc – wolno założyć – o to, by mógł dawać świadectwo wierze, wierze wspólnoty, do której należy też nauka Kościoła
o małżeństwie, łącznie z przekonaniem o nierozerwalności małżeń9
Przy takiej okazji jak dzisiejsza warto przypomnieć niektórych uczestników tych
zebrań. Spośród starszych: ks. Franciszek Duczyński z Warszawy, ks. Ewaryst Dębicki
z Wrocławia, ks. Kaźmierz Karłowski z Poznania, ks. Adolf Kukuruziński z Opola,
Ks. Zdzisław Heidrich z Łodzi. Spośród młodszych i późniejszych: ks. Władysław
Padacz z Warszawy, ks. Władysław Szafrański z Włocławka, ks. Jan Zaręba z Gniezna,
ks. Wacław Józwiak z Gniezna.
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skiej. Jest to przekonanie wspólne wszystkich uczestników procesu,
dzielą je strony i sędziowie. Nad ukształtowaniem tego przekonania
należy pracować, a nie forsować świadomości praw dochodzonych
w sądzie.
Praca ta winna zacząć się od pierwszego kontaktu z wiernym wnoszącym (czy zamierzającym wnieść) skargę aż do opracowania wyroku. Nie bez kozery kan. 1676 nakazuje sędziemu przed przyjęciem
sprawy i ilekroć dostrzeże nadzieję dobrego wyniku „zastosować środki pastoralne, by małżonkowie, jeśli to możliwe, zostali doprowadzeni
do uważnienia małżeństwa i do wznowienia wspólnego życia małżeńskiego”. Myślę, że zwłaszcza dziś, wobec już nie tylko „mentalności
rozwodowej”, lecz nader rozchwianych poglądów na małżeństwo,
sprawa małżeńska winna zacząć się od uświadomienia stronom, że
małżeństwo to sprawa poważna, także to małżeństwo, którego ważność została zaskarżona, bo – np. – „wykluczyłem potomstwo i założyłem rozerwalność”10. Jeśli zawierający małżeństwo symulował je
przewrotnym aktem woli lub zdeformował je na twór małżeństwopodobny, trzeba wszcząć proces i orzec jego nieważność, podobnie jak
wtedy, gdy podmiot patologiczny nie jest w stanie sprostać podstawowym obowiązkom małżeńskim. Ale odnośnych przepisów prawa nie
wolno traktować jako pretekstu do obejścia nauki Kościoła. I chodzi
nie tylko o to, by orzeczeniami nieważności nie wzbudzać zdumienia ani nie wywoływać wesołości, lecz o to, by praktyka świadczyła
o poważnym traktowaniu przez sądy kościelne zarówno konkretnych
ludzi, jak też nauki Kościoła. Tego poważnego podejścia winny strony
procesowe doznawać w sądzie, doświadczając traktowania jako braci
(i siostry) w wierze. Stąd, jeśli wpływa skarga powodowa treści takiej jak wspomniana dopiero, lub z uzasadnieniem „oboje byliśmy niedojrzali”, to nie powinno obejść się bez poważnej rozmowy zaraz po
10
Por. np. skargi jak: „wnoszę o orzeczenie nieważności małżeństwa z powodu:
wykluczenia potomstwa po stronie powoda, niechęci do posiadania wspólnego potomstwa oraz stosowania środków antykoncepcyjnych przed i w trakcie całego małżeństwa, założenia rozerwalności małżeństwa po stronie powoda – «jeżeli nam się nie uda
dotrzeć, to się rozwiedziemy». Powód miał nadzieję, że po wspólnym zamieszkaniu
jako żona będzie zachowywała się lepiej. Stało się odwrotnie, wspólne zamieszkiwanie w jednym pokoju po ślubie spowodowało, iż konflikty i ciągłe awantury okazały
się dla powoda nie do zniesienia”.
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wpłynięciu skargi. Zaproszenie na taką rozmowę to nie citatio in ius11.
Celem tej rozmowy winno być nie tylko wyjaśnienie płaszczyzny, na
jakiej sprawa będzie rozpatrywana, lecz podbudowanie przekonania,
że sąd jest gotów udzielić pomocy duchowej (co w tym przypadku
znaczy: pomocy prawnej) wiernemu o nią proszącemu, ale w ramach
(wspólnej sądowi i petentowi) wiary Kościoła, co znaczy, że rozumiejąc wiernego i podejmując się zaradzenia jego biedzie, nie waży się
rozłączać „co Bóg złączył”. Trudne to zadanie – i to zarówno dlatego, że rezonans katolickiej nauki o nierozerwalności małżeńskiej jest
wśród wiernych znacznie przygłuszony, jak też ze względu na nikłe
zaufanie do bliźniego, zwłaszcza zaś do instytucji, cechujące nasze życie społeczne.
Inter rigorismum et laxismum.
Processus canonicus de nullitate matrimonii in contextu conditionis
matrimoniorum sacramentalium in Polonia
Facultas Iuris Canonici Universitatis Cardinalis Stefani Wyszyński ad honorandum
decimum sextum Professoris Remigii Sobański vitae lustrum expletum librum
solemnem ingenua studia collegarum amicorumque, praesertim canonistorum,
continentem praeparavit et edidit. Occasione praesentastionis et traditionis libri sessio
scientifica convocata est, in qua etiam ipse honoratus relationem habuit de processu
canonico matrimoniali in contestu conditionis hodiernae socialis spectato. Textus
relationis superius publicatur.

11
Zdarzyła mi się interwencja adwokata po zaproszeniu powoda na wstępną rozmowę: po co Sąd go wzywa, skoro skarga jest prawidłowo napisana, czego Sąd od niego chce?
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KS. TOMASZ ROZKRUT
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

KANONICZNY PROCES O NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA:
PROCES SPORNY CZY PROCES SPECJALNY?
Treść: Wstęp. – 1. Kanoniczny proces małżeński według klasyfikacji Kodeksu Jana
Pawła II oraz instrukcji procesowej „Dignitas connubii”. – 2. Charakterystyka kanonicznego procesu małżeńskiego według przemówień rotalnych Jana Pawła II: obrona
godności osoby ludzkiej oraz poszukiwanie prawdy. – 3. Wybrane wypowiedzi stron
procesowych w kontekście procesu małżeńskiego. – Zakończenie.

Wstęp
Tak sformułowana problematyka podpowiada, aby wyodrębnić trzy
obszary, które z różnych stron pomogą udzielić odpowiedzi na postawione pytanie1. Naturalnie będzie ona zawężona do wybranych elementów związanych z kodeksową systematyką dotyczącą kanonicznego
procesu małżeńskiego (1), sukcesywnie zostaną wskazane wybrane
elementy zawarte w Magisterium Jana Pawła II, które ukierunkowują
na szczególne oraz wybrane zagadnienia procesu małżeńskiego (2),
oraz zostaną przedstawione także niektóre postawy oraz wypowiedzi
stron procesowych z kanonicznego procesu małżeńskiego (3), aby
w ten sposób ubogacić elementy formalno-prawne prowadzonych rozważań i jednocześnie, aby wskazać na sposób rozumienia kanonicznego procesu małżeńskiego przez współczesne strony procesowe.
1. Kanoniczny proces małżeński według klasyfikacji Kodeksu
Jana Pawła II oraz instrukcji procesowej „Dignitas connubii”
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. w strukturze Księgi procesowej, mówiąc przede wszystkim na temat procesu spornego (część
1
Zob. F. D a n e e l s, La natura propria del processo di nullità matrimoniale, w:
H. Franceschi – J. Llobell – M. A. Ortiz, La nullità del matrimonio: temi processuali e
sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii», Roma 2005, s. 15-26.
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II2), wyróżnia zwykły proces sporny (Sekcja I3) oraz sukcesywnie
w Części III, omawia niektóre procesy specjalne a wśród nich procesy
małżeńskie (Tytuł I), tj. sprawy o orzeczenie nieważności małżeństwa,
sprawy o separację małżonków, proces do dyspensy od małżeństwa
zawartego a niedopełnionego oraz proces dotyczący domniemanej
śmierci współmałżonka4. Co więcej, kan. 1691, a więc ostatni z grupy
kanonów na temat spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa (kan.
1671-1691), po omówieniu przez Kodeks takich zagadnień jak: właściwość sądu5, prawo zaskarżenia małżeństwa6, urząd sędziów7, dowody8,
wyrok i apelacja oraz proces oparty na dokumentach9, mówi wprost
w przywołanym kanonie, który został zakwalifikowany do grupy trzech
kanonów, które tworzą „normy ogólne”10, że „w pozostałych kwestiach
dotyczących sposobu postępowania, należy stosować, jeśli nie sprzeciwia się temu natura rzeczy, kanony o procesie w ogólności i o zwyczajnym procesie spornym, z zachowaniem norm specjalnych co do spraw
o stanie osób i spraw odnoszących się do dobra publicznego”.
Można by zatem powiedzieć, że według ustawodawcy kościelnego,
zamiarem Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. było przede wszystkim ukazanie struktury procesu spornego, w ramach którego trzeba
widzieć także i kanoniczny proces mający za przedmiot stwierdzenie
nieważności małżeństwa.
Dlatego też należałoby dopowiedzieć, że jak łatwo zauważyć jest
to dość osobliwa struktura, gdy idzie o Księgę VII Kodeksu z 1983 r.,
aby nie powiedzieć, że jest ona skomplikowana oraz mało praktyczna,
zważywszy przede wszystkim na fakt, że zdecydowana większość proKPK, 1501-1670.
KPK, kan. 1501-1655.
4
 ����������������������������������������������������������������������������
KPK, kan. 1671-1707. Należy
�������������������������������������������������������
jednak podkreślić, że sprawy dotyczące nieważności małżeństwa mają naturę procesu, tak ze względu na samą procedurę procesową jak
i postanowienie je kończące; natomiast inne sprawy dotyczące małżeństwa mają naturę administracyjną, mimo, że ich prowadzenie dokonuje się z wykorzystaniem mechanizmów charakteryzujących procedurę sądową. J. A r r o b a C o n d e, Diritto
processuale canonico, Roma 1993, s. 517.
5
KPK, kan. 1671-1673.
6
KPK, kan. 1674-1675.
7
KPK, kan. 1676-1677.
8
KPK, kan. 1678-1680.
9
KPK, kan. 1686-1688.
10
KPK, kan. 1689-1691.
2
3
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cesów we współczesnym Kościele są to procesy o orzeczenie nieważności małżeństwa. Niewątpliwie taka struktura kodeksowa nie ułatwiała
prowadzenia procesów małżeńskich po promulgacji nowego Kodeksu.
Dlatego też ten fakt postulowałby wyodrębnienie procesu małżeńskiego i danie praktycznych wskazań, w formie jakiegoś praktycznego ułatwienia pracownikom kościelnego wymiaru sprawiedliwości.
Powyższa uwaga została podzielona we Wstępie do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii” z 2005 r., gdzie czytamy następująco:
„nowy Kodeks, w tym co dotyczy procesu małżeńskiego w celu deklaracji nieważności małżeństwa, posłużył się metodą Kodeksu z 1917 r.
W części specjalnej Procesy małżeńskie łączy w jednym rozdziale normy własne takiego procesu (kan. 1671-1691), podczas gdy inne przepisy, które regulują procesy w ogólności, znajdują się w części ogólnej
Postępowanie sądowe w ogólności (kan. 1400-1500) i Proces sporny
(kan. 1501-1655), z czego wynika, że normy dotyczące procesu, które
sędziowie oraz pracownicy trybunału są zobowiązani do zachowania
w deklaracji nieważności małżeństwa, nie są połączone w jeden rozdział. Trudności jakie z tego wynikają w analizowaniu tych spraw są
oczywiste same z siebie, i sędziowie stwierdzają, że muszą się z nimi
ciągle zmierzać, tym bardziej, że relatywne kanony dotyczące procesu w ogólności, i te dotyczące zwykłego procesu spornego, mają być
aplikowane «jeśli nie sprzeciwia się temu natura rzeczy», a ponadto,
«z zachowaniem norm specjalnych co do spraw o stanie osób i spraw
odnoszących się do dobra publicznego» (kan. 1691)”11.
Co więcej, czytamy dalej w tejże Instrukcji procesowej, że „po opublikowaniu Kodeksu w 1983 r., okazało się rzeczą konieczną opublikować Instrukcję, która wzorując się na Provida Mater, byłaby pomocą
dla sędziów i pracowników sądów w interpretacji i aplikacji w sposób
poprawny odnowionego prawa małżeńskiego, …, dzięki której sędziowie oraz pracownicy sądów byliby wspomagani w wykonywaniu urzędu o dużym znaczeniu, to znaczy w traktowaniu spraw dotyczących
deklaracji nieważności małżeństwa, unikając trudności, które w wykonywaniu osądu, mogą pochodzić choćby tylko ze sposobu w jaki
normy tego procesu są zamieszczone w Kodeksie”12.
11
T. R o z k r u t (red.), Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”,
Sandomierz 2007, s. 19 n.
12
Tamże, s. 20 n.
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W tak prowadzonym rozumowaniu oraz w kontekście dyskusji nad
Instrukcją „Dignitas connubii”, która nie podejmuje problematyki natury kanonicznego procesu małżeńskiego należałoby, odwołując się
do Magisterium papieża Benedykta XVI wskazać, że w tym wypadku
mamy do czynienia z pewnego rodzaju vademecum, które nie tylko
zbiera obowiązujące w materii normy, ale zostało ono także ubogacone
późniejszymi dyspozycjami, które okazały się konieczne dla poprawnej aplikacji norm procesowych i dodał Benedykt XVI w swojej pierwszej alokucji rotalnej z 2006 r., że „zasadnicza wartość tej Instrukcji,
która mam nadzieję będzie aplikowana integralnie przez pracowników
trybunałów kościelnych, zawiera się we wskazaniu, w jakiej mierze
i w jaki sposób, mają być aplikowane w sprawach dotyczących nieważności małżeństwa, normy zawarte w relatywnych kanonach na temat zwykłego procesu spornego, na temat stanu osób oraz na temat
dobra publicznego”13.
Widać zatem, że ten ważny dokument Stolicy Apostolskiej na temat
kanonicznego procesu małżeńskiego ma wybitnie charakter praktyczny; doktrynie zatem pozostawiono problematykę dotyczącą refleksji
na temat tego szczególnego postępowania procesowego, które nie tylko w mass-mediach, ale także wśród wielu katolików oraz w środowiskach Kościoła nie ma zawsze należytego zrozumienia. Wystarczy
przypomnieć wypowiedzi niektórych biskupów w czasie XI Zebrania
Generalnego Zwyczajnego Synodu Biskupów na temat Eucharystii
z jesieni 2005 r.14. Odniósł się do nich J. Llobell, który przypomniał,
że celem kanonicznego procesu małżeńskiego jest ukazanie prawdy,
a nie ocena, czy duszpastersko byłoby bardziej stosownie określać małżeństwa za nieważne, po to tylko, aby osoby znajdujące się w sytuacji
nieregularnej dopuścić do komunii św. Dodał także, że „w przeciwnym
razie byłaby zanegowana nierozerwalność jako element naturalny,
ustanowiony przez Boga i potwierdzony przez Chrystusa, aby osoba
ludzka była szczęśliwą na ziemi i otrzymała wieczne zbawienie” oraz,
że „biskupi, którzy nie zawsze znają dobrze cel i metodę procesu sądowego dotyczącego nieważności małżeństwa, mogą sądzić błędnie,
aczkolwiek kierowani troską pasterską o dusze ludzkie, że misją ich
13
Il discorso di Benedetto XVI, w: L’Osservatore Romano, Domenica 29 Gennaio
2006, s. 5.
14
Zob. R. N a r d i n (red.), Sinodo dei Vescovi. XI Assemblea Generale Ordinaria.
L’Eucaristia: fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa, Roma 2008.
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sądów kościelnych, jest eliminowanie przeszkody, która przeszkadza
rozwiedzionym a na nowo związanym cywilnie przystąpić do komunii
eucharystycznej, to znaczy winny one deklarować zawsze nieważność
nieudanego małżeństwa po to tylko, aby wierni mogli zawierać je drugi raz wobec Kościoła”15.
Próbując podsumować ten fragment wypowiedzi, należałoby syntetycznie powiedzieć, że w wypadku kanonicznego procesu małżeńskiego mamy do czynienia z jednej strony z procesem spornym, który
charakteryzuje się kontradyktoryjnością16, z drugiej strony mamy do
czynienia z procesem tak specyficznym, że możemy mówić o procesie
specjalnym, który posiada swoją własną charakterystykę oraz wyjątkowo partykularne normy procesowe17. Ukazując naturę kanonicznego
procesu o nieważność małżeństwa, należy podkreślić, że jego celem
jest poznanie prawdy na temat małżeństwa, który to cel wytyczałby
także sposób postępowania a nawet powinien nakłaniać strony do
współpracy, o czym między innymi czytamy w instrukcji „Dignitas
connubii”18. Taki wniosek należy wyciągnąć także i z faktu, że mówiąc
na temat współczesnego kanonicznego procesu małżeńskiego mówimy
o formule wątpliwości, co sprawia, że nie ma już w nim więcej przedmiotu sporu, który jest tak charakterystyczny dla procesu spornego19.
Należałoby zatem powiedzieć, że owszem jest to proces specjalny,
15
Giornata di studio della facoltà di Diritto Canonico, w: Notizie dall’Apollinare, XV, 1(2006), s. 8.
16
Zob. M. G r e s z a t a, Iudicium cum principiis. ����������������������������
Kodeksowa weryfikacja wybranych zasad procesowych w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa, Lublin
2008, s. 242-263.
17
„Samo sformułowanie inskrypcji części III („Niektóre procesy specjalne”) oraz
kontekst części poprzedzających, dotyczących procesu spornego w ogólności, usprawiedliwia sugestywną opinię, iż KPK 83 kieruje najpierw uwagę na proces zwyczajny
– sama forma (pisemna lub ustna) nie ma tutaj szczególnego znaczenia – rozumiany
jako narzędzie prawne o charakterze niemal uniwersalnym, bo nie związane z określonym typem spraw, podczas gdy procesy specjalne i proces karny (część IV) stanowiłyby dostosowanie tego narzędzia do określonego typu sprawy. Ten sposób ujęcia
charakteru specjalnego procesów, o których w tytułach części III i IV, zakładający
podział procesów na zwyczajne i specjalne, jest niewątpliwie dalece uzasadniony,
ale należy mieć równocześnie na uwadze inne jeszcze aspekty”. G. E r l e b a c h,
Niektóre procesy specjalne, w: J. Krukowski (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa
Kanonicznego, Pallottinum 2007, t. 5, s. 325.
18
Zob. Dc, art. 102.
19
KPK, kan. 1513.
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który jednak ma być prowadzony według postępowania zarezerwowanego dla procesu spornego, co wymaga specjalnego dostosowania do
tego typu procesu ogólnych norm procesowych, bowiem przedmiotem
badania procesowego pozostaje małżeństwo kanoniczne, między osobami ochrzczonymi sakrament20.
2. Charakterystyka kanonicznego procesu małżeńskiego według
przemówień rotalnych Jana Pawła II: obrona godności osoby
ludzkiej oraz poszukiwanie prawdy
Z magisterium Jana Pawła II należy przywołać następujące elementy,
które podkreślają szczególny charakter procesu o nieważność małżeństwa w Kościele. Pierwsza wyodrębniona problematyka wskazuje, że
zadaniem Kościoła jest bronienie godności każdej osoby także poprzez
kanoniczny proces małżeński, z kolei drugie wyodrębnione zagadnienie podkreśla, że fundamentem wyroku musi pozostawać tylko oraz
jedynie poznana prawda. Fakt ten będzie rodził także konkretne konsekwencje natury formalnej dla kanonicznego procesu małżeńskiego.
Wspomniane magisterium zwraca uwagę, że jest zadaniem oraz rolą
Kościoła angażować się i podejmować wysiłek, aby być interpretatorem powszechnego pragnienia sprawiedliwości i obrony ludzkiej
godności, których domagają się oraz na które są wyczuleni współcześni ludzie. Doświadczenie uczy, że osoby, które zwracają się ze swoją
sprawą do sądu kościelnego, jednocześnie, poza pewnymi wyjątkami,
wyrażają zaufanie względem kościelnego wymiaru sprawiedliwości
oraz oczekują godnego potraktowania. Dlatego według rotalnego przemówienia Jana Pawła II z 1979 r. należałoby pamiętać, że zakończony
dwudziesty wiek może być określany jako stulecie, w którym Kościół
był bastionem w obronie osoby ludzkiej, na przestrzeni całego jej życia
ziemskiego. W tym kontekście rolą porządku kanonicznego jest ukazywanie oraz wspieranie osoby, która broniona jest nienaruszalnymi oraz
niezbywalnymi prawami uniwersalnymi, oraz obdarzona została ponadto godnością nadprzyrodzoną. Jest to niewątpliwie również szczególne zadanie Kościoła: głoszenie oraz bronienie w każdym miejscu
oraz w każdym czasie fundamentalnych praw człowieka, fakt ten zobowiązuje Kościół, aby dla świata był zawsze «speculum iustitiae»;
niewątpliwie w tej materii Kościół posiada specyficzną odpowiedzial20

KPK, kan. 1055 § 2.
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ność, w szczególności wobec współczesnego chaosu na polu wartości.
Jan Paweł II wskazał ponadto na początku swojego pontyfikatu, że
ta przypomniana opcja fundamentalna, dotyczy w sposób szczególny pracowników trybunałów kościelnych. Poszanowanie praw ludzkich, które winny być szczególnie chronione, zobowiązuje sędziego
do dokładnego zachowywania norm proceduralnych, które z kolei
gwarantują zachowanie praw osoby. Dlatego każdy sędzia kościelny
nie tylko jest zobowiązany do tego, aby postępował zgodnie z wymogami sprawiedliwości i aby respektował godność osoby ludzkiej, ale
jednocześnie jest wezwany, aby w swoim działaniu, oprócz sprawiedliwości, kierował się także słusznością kanoniczną oraz miłością, co
niewątpliwie powinno charakteryzować kanoniczny porządek prawny
– warto podkreślić, że jest to niewątpliwie specyfika kościelnego porządku prawnego (w tym także jego sądownictwa), która jednak nie
może naruszać ani zasad sprawiedliwości ani tym bardziej nie może
oddalać się od prawdy. Dodać należy, że nie można jedynie modelować sprawiedliwości na elementach czysto formalnych. Podstawą bowiem każdego porządku prawnego ma być człowiek wraz z całą swoją
godnością, wynikającą ze stworzenia na obraz Boży. Ten kierunek
w prawie Kościoła obserwuje się szczególnie po Soborze Watykańs
kim II; wtedy to nastąpiło mocniejsze akcentowanie praw człowieka
i praw wiernych21.
Pozostając w tej samej problematyce, w przemówieniu wygłoszonym po promulgacji nowego Kodeksu, Jan Paweł II wskazał, że
Kościół zawsze popierał oraz bronił prawa wiernych, które w nowym
Kodeksie zostały uroczyście promulgowane jako prawo podstawowe
(«carta fondamentale») w kan. 208-223 (De omnium christifidelium
obligationibus et iuribus), które stały się w kanonicznym porządku
prawnym gwarancją oraz ochroną godności przysługującej wszystkim
wiernym. W procesie kanonicznym sędzia kościelny jest wezwany do
tego, aby był nie tylko poprawnym interpretatorem sprawiedliwości
oraz prawa, ale również jest on wezwany do tego, aby respektował osobę i kierował się słusznością kanoniczną oraz miłością. Ponadto Papież
przypomniał, że chociaż nowy Kodeks Prawa Kanonicznego w kan.
1453 nakłada obowiązek szybkiego zakończenia procesów w pierw21
Ad Decanum Sacrae Romanae Rotae ad eiusdemque Tribunalis Praelatos
Auditores, ineunte anno iudiciali (die 17 Februarii 1979), w: AAS 71(1979) 422-427.
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szej i drugiej instancji („Sędziowie i trybunały winni się troszczyć, by
jak najszybciej, z zachowaniem sprawiedliwości, zakończyć wszystkie
sprawy tak, by w trybunale pierwszej instancji nie przeciągały się powyżej roku, zaś w trybunale drugiej instancji powyżej sześciu miesięcy”), to jednak nie powinno to doprowadzać do powstania sytuacji ze
szkodą dla sprawiedliwości oraz ze szkodą dla ochrony praw wszystkich stron w sporze oraz wspólnoty, której są członkami22.
We wszystkich procesach kościelnych, od ich początku aż do wydania wyroku, prawda musi być zawsze fundamentem, „matką i prawem
sprawiedliwości”. Bezpośrednim celem procesów kościelnych, przede
wszystkich procesów małżeńskich, jest stwierdzenie lub też wykluczenie faktów, które na podstawie prawa naturalnego albo kościelnego,
czynią małżeństwo nieważnym. Sędzia kościelny w swojej specyficznej posłudze ma za zadanie stwierdzić czy celebrowane małżeństwo jest
prawdziwym małżeństwem. W tym celu Kościół, aby wyeliminować
możliwość pobłądzenia w wykonywaniu swojej władzy sądowniczej,
wypracował własną procedurę, która poszukując prawdy obiektywnej, gwarantuje stronom procesowym przedstawienie ich własnych racji oraz zabezpiecza nakaz Boży, który wyraźnie postanawia: «Quod
Deus coniunxit, homo non separet». Dalsza część przemówienia papieża Jana Pawła II do Trybunału Roty Rzymskiej z 1980 r., została podzielona na cztery części, które podkreślają znaczenie instrukcji
procesowej (n. 3), mówią na temat roli pewności moralnej w procesie
wyrokowania (n. 4-6), wskazują na obowiązki sędziego (n. 7-8) oraz
przypominają obowiązek zachowania wierności normom kodeksowym
przez wyrokującego sędziego (n. 9). Można powiedzieć, że zaproponowane zagadnienia nie są nowością jeżeli idzie o kościelne prawo
procesowe, niemniej jednak są one zawsze aktualne i mają ogromne
znaczenie w codziennym wymierzaniu sprawiedliwości. Mówiąc na
temat instrukcji procesowej, Jan Paweł II zaznaczył w przywołanym
przemówieniu rotalnym, że wszystkie elementy procesu (tj. od skargi
powodowej do pism obrończych), mają być źródłem prawdy; w sposób szczególny takim źródłem mają być akta sprawy, konkretnie akta
instrukcji procesowej, ponieważ taka instrukcja, ma za swój specyficzny cel zebranie dowodów na temat prawdy przedstawianych faktów, w
22
Ad Sacrae Romanae Rotae Tribunalis Praelatos Auditores, Officiales et
Advocatos coram admissos (die 26 Februarii 1983), w: AAS 75(1983) 554-559.
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tym celu, aby sędzia mógł, na podstawie tego fundamentu jakim jest
prawda, ogłosić sprawiedliwy wyrok23. Chcąc krótko podsumować to
przemówienie, warto również wspomnieć, że przypomniane i znane
zasady procesowe Kościoła zostały oparte tak na fundamencie biblijnym, jak również na prawie rzymskim i germańskim, z kolei także na
prawie Dekretałów, co niewątpliwie ukazuje jeszcze lepiej traktowane
argumenty w ich aspekcie historycznym oraz podkreśla spójność kanonicznej myśli w materii. Niewątpliwie także i te elementy świadczą
o partykularnym wymiarze kanonicznego procesu małżeńskiego.
Z kolei w rotalnym przemówieniu Jana Pawła II z 1998 r. czytamy, że
aby zrozumieć sens prawa oraz władzy sądowniczej w Kościele, trzeba
na pierwszym miejscu przypomnieć nadprzyrodzoną naturę Kościoła.
Papież wskazał, że w komunijnym wymiarze wspólnoty kościelnej,
która jest w czasie znakiem życia wiecznego w Trójcy Świętej, jego
członkowie są wyniesieni przez dar Bożej miłości do stanu nadprzyrodzonego, otrzymanego przez nieskończone zasługi Chrystusa, Słowa,
które stało się ciałem. Dlatego też według oryginalnego zwrotu Jana
Pawła II, sędzia kościelny, którego określił jako „autentyczny «sacerdos iuris» we wspólnocie kościelnej”, jest powołany, aby aktualizować «officium caritatis et unitatis». Jan Paweł II wskazał, że o tym
trzeba pamiętać tak w interpretacji jak i aplikacji kanonów Kodeksu,
jak również – i to przede wszystkim – w wiernym przyjmowaniu tych
zasad doktrynalnych, które jako konieczny substrat, dają poszczególnym kanonom znaczenie oraz uzasadnienie. Jednocześnie przywołane magisterium uświadamia, że Biskupowi Rzymskiemu nie jest obcy,
jako Pasterzowi, trapiący i dramatyczny problem, który przeżywają ci
wierni, których małżeństwo zostało rozbite nie przez ich własną winę
i którzy, zanim jeszcze otrzymają ewentualną sentencję kościelną, która legalnie określi nieważność zawartego małżeństwa, związali się nowym związkiem, który chcieliby, aby został pobłogosławiony przez
przedstawiciela Kościoła. W tym kontekście Jan Paweł II przypomniał,
że już wiele razy zwracał uwagę na konieczność, aby żadna norma procesowa, jedynie formalna, nie stanowiła przeszkody dla rozwiązania,
zgodnie z miłością i słusznością kanoniczną, wspomnianych sytuacji:
23
Ad Tribunalis Sacrae Romanae Rotae Decanum, Praelatos Auditores, Officiales
et Advocatos, novo Litibus iudicandis ineunte anno: de veritate iustitiae matre (die
4 Februarii 1980), w: AAS 72(1980) 172-178.
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duch i litera obowiązującego Kodeksu Prawa Kanonicznego idą właśnie w tym kierunku; sprawy małżeńskie mają być bowiem ukończone
wraz z powagą i szybkością wymaganą przez ich własną naturę24.
3. Wybrane wypowiedzi stron procesowych w kontekście procesu
małżeńskiego
Codzienna praktyka sądowa wskazuje na różne zachowania stron
procesowych, co dodatkowo sprawia, że w wypadku procesu małżeńskiego mamy do czynienia z procesem szczególnym. Owe zachowania
w różny sposób się manifestują. Celem lepszego zobrazowania zostaną
przywołane niektóre.
I tak powód, który po wielu latach zaskarżył nieważność swojego
małżeństwa z tytułu swojego braku rozeznania oceniającego, co do
istotnych praw i obowiązków małżeńskich oraz niezdolności do podjęcia i wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich i chcąc ewidentnie uregulować swoje życie z inną kobietą, z którą jest już cywilnie
związany od lat, w odpowiedzi na uwagi obrończe, napisał: „z tonu
Obrońcy wynika, że Wasz wyrok będzie negatywny, to w żaden sposób
nie zaspokoi naszego pragnienia do pełnego życia sakramentalnego
w Kościele, dlatego niech Bóg będzie Wam Sprawiedliwym Sędzią,
według miary, jaką sami domierzacie, za zbawienie tych, którzy się do
Was uciekali po sprawiedliwość sprawowaną z miłością”25. Natomiast
strona pozwana w tymże procesie napisała następująco: „jedyną przyczyną rozpadu naszego małżeństwa była zdrada … ja wiem, że 32 lata
to dość długi okres czasu, by wiele spraw zapomnieć. Ja jednak nie
będę go oceniać, chcę mojego męża zapamiętać jako dobrego człowieka, wspaniałego męża i ojca. Ponadto moja Wiara mi przypomina,
że «co Bóg złączył, człowiek niech się nie waży rozdzielać», tak więc
tę moją sprawę oddaję Panu Bogu i tak jak dotąd z pokorą będę trwać
w Jego woli”26. Spotykamy się tutaj ze skrajnymi postawami, pierwsza jest bardzo pretensjonalna i roszczeniowa, z kolei druga jest pełna
pokory i cechuje się uszanowaniem Bożego prawa, które zobowiązuje
zdradzoną oraz porzuconą kobietę do zachowania wierności.
24
Ad Romanae Rotae praelatos auditores (die 17 Ianuarii 1998), w: AAS 90(1998)
781-785.
25
Tarnovien., nr 2679, s. 107.
26
Tamże, s. 102.
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Z kolei inna osoba, która zaskarżyła swoje małżeństwo na uwagi
obrońcy węzła małżeńskiego napisała następująco: „w związku z otrzymanym pismem od obrońcy węzła małżeńskiego pragnę na zawarte
w nim uwagi udzielić pewnych wyjaśnień i odpowiedzi. … Obecnie,
pomimo, mojej nieuregulowanej sytuacji kościelnej … urodziłam ukochaną córeczkę. Kończąc pragnę zaznaczyć, że uszanuję ostateczną
decyzję jaką podejmą Przewielebni sędziowie w mojej sprawie, a siebie samą powierzam Miłosierdziu Bożemu”27.
Jeszcze inny powód, z mentalnością współczesnego biznesmena,
dla którego podstawową wartością są pieniądze, zaskarżył swoje małżeństwo, które faktycznie sam rozbił zdradzając swoją małżonkę i spowodował dość gwałtowną procesową reakcję pozwanej i jej świadków.
Strona pozwana napisała w odpowiedzi na skargę powodową: „nieporozumienia zaczęły się gdy w życiu mojego męża pojawiła się kobieta,
która obecnie jest jego żoną. Od tego momentu mąż coraz więcej czasu spędzał poza domem i w związku z tym coraz częściej dochodziło do konfliktów. Mąż naruszył przykazania Boże i złamał przysięgę
przed Bogiem, zdradzając mnie z inną kobietą”28. A jeden ze świadków
w tymże procesie zeznał następująco: „ja nie potrafię zrozumieć dlaczego powód wniósł sprawę do Sądu Biskupiego, są domniemania, że
na tym zależy jego aktualnej żonie cywilnej. Dla mnie proces jest nieuzasadniony ponieważ uważam, że małżeństwo to było zawarte ważnie i było na początku bardzo dobrym małżeństwem. … Na końcu chcę
dodać, że będę oburzona, jeżeli nastąpi deklaracja nieważności tego
małżeństwa ponieważ uważam, że było zawarte ważnie”29.
W innym z kolei procesie małżeńskim powód zaskarżył nieważność
małżeństwa z tytułu niezdolności według normy kan. 1095, n. 3 KPK
po swojej stronie w tym celu, aby stworzyć swojej małżonce możliwość uregulowania jej aktualnego życia zgodnie z nauką Kościoła. Na
ten temat napisał w skardze powodowej: „nie chciałbym sobą, unieszczęśliwiać mojej byłej żony. Pragnę by unormowała swój stosunek do
Boga”30.
Przywołane przykłady świadczą o różnorodnych postawach procesowych a jednocześnie wskazują na partykularny charakter każdego
27
28
29
30

Tarnovien., nr 2810. s. 91 n.
Tarnovien., nr 3158, s. 21.
Tamże, s. 87, 89.
Tarnovien., nr 2961, s. 6.
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procesu małżeńskiego oraz na osobiste problemy i dramaty życiowe
jego uczestników i jednocześnie wzywają sędziego kościelnego do zajęcia należnej postawy, nie tylko wynikającej z norm kanonicznych,
ale także tej duszpasterskiej względem stron procesowych, które mogą
dodatkowo czuć się zranione zaistniałym procesem w Kościele.
Zakończenie
Powyższa refleksja na temat kanonicznego procesu mającego za
przedmiot małżeństwo kanoniczne wskazuje, i to z wielu stron, na specyficzną naturę tego wyjątkowego postępowania procesowego. Nie
ulega wątpliwości, że dla wielu stron procesowych, taki kościelny proces przede wszystkim związany jest z efektem praktycznym: to znaczy
z możliwością uregulowania aktualnego życia w nowym związku małżeńskim zgodnie z nauką Kościoła. Nie można jednak zapominać, że
szczególną cechą ukazywanego procesu jest poznanie prawdy na temat
małżeństwa, która ma pozostawać fundamentem każdego sprawiedliwego wyroku.
Jak łatwo zauważyć, pod wieloma względami proces małżeński jest
procesem szczególnym. Warto także wskazać, że doświadczenie sądowe uczy, że niekiedy wyraźnie widać jak poprzez akta sprawy oraz
procesu małżeńskiego, nie kto inny ale „Boża ręka” prowadzi tak postępowaniem procesowym, aby strony – dotknięte niesprawiedliwością – osiągnęły wymarzony cel. Wynika to między innymi i z tego,
że proces ten pozostaje zawsze w służbie „salus animarum”, co dodatkowo świadczy o jego wyjątkowym charakterze, który sprawia, że
kanonicznemu procesowi małżeńskiemu nie może być przypisywana
skuteczność automatyczna, zgodnie z którą złożenie skargi powodowej miałoby zawsze skutkować stwierdzeniem nieważności małżeństwa. Ten aspekt szczególnie dzisiaj należy podkreślić, kiedy z jednej
strony współczesna mentalność rozwodowa towarzyszy zawieraniu
wielu małżeństw w Kościele, a jednocześnie mentalność związana
z szybkimi oraz skutecznymi procesami rozwodowymi jest przenoszona na kanoniczny proces małżeński, który – niezależnie od ludzkich
poglądów – musi pozostać wierny Bożemu prawu oraz Magisterium
Kościoła.
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Il processo matrimoniale: il processo contenzioso o il processo speciale?
Riflessione sul processo matrimoniale nella Chiesa fa una domanda sulla sua
particolare natura. Il nuovo Codice, promulgato il 25 gennaio 1983 da Giovanni Paolo
II, in materia del processo matrimoniale per la dichiarazione di nullità ha seguito lo
stesso metodo del Codice del 1917. Nella parte speciale „I processi matrimoniali”
riunisce in un solo capitolo le norme proprie di questo processo (cann. 1671-1691),
mentre le altre prescrizioni, che disciplinano il processo nel suo insieme, si trovano
nella parte generale „I giudizi in genere” (cann. 1400-1500) e „Il giudizio contenzioso”
(cann. 1501-1655). Il testo oltre analisi della classificazione del processo matrimoniale
nel Codice del 1983, fa riferimento alla „Dignitas connubii” a anche per dimostrare
la sua particolare natura cita alcuni discorsi di Giovanni Paolo II alla Rota Romana
e anche le risposte e le dichiarazioni giudiziali delle parti in processo matrimoniale.
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MERYTORYCZNE I FORMALNE PROBLEMY
ZWIĄZANE Z UCHYLENIEM KLAUZULI
ZABRANIAJĄCEJ ZAWARCIA NOWEGO MAŁŻEŃSTWA
Treść: Wstęp. – 1. Pojęcie i skutki prawne klauzuli. – 2. Formalne problemy związane z uchyleniem klauzuli. – 3. Merytoryczne problemy związane z uchyleniem
klauzuli.

Wstęp
Sobór Watykański II w Konstytucji Gaudium et spes, stwierdza:
Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona i wyposażona z prawa przez Stwórcę, powstaje na mocy przymierza małżeńskiego, czyli nieodwołanej zgody osobowej1. Oznacza to, że małżeństwo
ustanowione przez Stwórcę powstaje poprzez wzajemnie wyrażoną zgodę małżeńską dwojga osób, które w ten sposób zawiązują ze
sobą wspólnotę życia i miłości2. Zgoda małżeńska stanowi zatem,
obok Bożego autorstwa samej instytucji małżeństwa, jedyną, faktyczną przyczynę sprawczą małżeństwa3. W świetle kan. 1057 § 2 KPK
z 1983 r. małżeństwo stwarza zgoda stron, o ile wyrażona jest zgodnie
z prawem, przez osoby do tego zdolne4. Przyczyną nieważności małżeństwa może być zatem zarówno niezdolność osoby kontrahenta do
ważnego zawarcia małżeństwa, wada zgody małżeńskiej, jak i brak lub
wada formy kanonicznej. Pośród różnych przyczyn nieważności mał1
S o b ó r W a t y k a ń s k i II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie
współczesnym Gaudium et spes, Poznań 2002, nr 48.
2
Por. L. G e r o s a, Prawo Kościoła, Poznań 1999, s. 281.
3
Por. U. N a v a r r e t e, Structura iuridica matrimonii secundum Concilium
Vaticanum II. Momentum iuridicum amoris coniugalis, Roma 1980, s. 71-72.
4
Por. A. M. A b a t e, Il matrimonio nella nuova legislazione canonica, Roma
1985, s. 39; J.J. G a r c í a F a í l d e, La nulidad matrimonial, hoy, Barcelona 1999,
s. 25.
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żeństwa, w świetle podejmowanego właśnie tematu, należy zauważyć
te, które mogą, zgodnie z decyzją Trybunału orzekającego nieważność
małżeństwa stron, skutkować dołączeniem do wyroku klauzuli zabraniającej zawarcia nowego małżeństwa. Określenie „nowe małżeństwo”
należy przy tym rozumieć jako małżeństwo zawierane po uprzednim
stwierdzeniu nieważności małżeństwa jednej ze stron owego „nowego
małżeństwa”.
Doświadczenie praktyczne wskazuje, iż najczęstszą przyczyną nieważności małżeństwa skutkującą dołączeniem klauzuli zabraniającej
zawarcia małżeństwa jest niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa, określona przez Prawodawcę w kan. 1095, 1º-3º KPK. Nie
jest to jednak jedyna możliwa sytuacja, gdyż Prawodawca dopuszcza
możliwość załączenia klauzuli, o której mowa również z innych przewidzianych przez prawo tytułach nieważności.
Czym zatem jest klauzula zabraniająca zawarcia małżeństwa, jaka
jest jej natura i jakie są jej skutki? Jakie są merytoryczne i formalne
problemy związane z jej uchyleniem? Czym w konsekwencji skutkuje
uchylenie klauzuli zabraniającej zawarcia małżeństwa?
1. Pojęcie i skutki prawne klauzuli
Termin „klauzula” oznacza zastrzeżenie, ograniczenie, warunek5.
W kanonicznym prawie procesowym klauzula dołączona do wyroku
oznacza zakaz zawierania nowego małżeństwa. W kan. 1684 § 2 KPK
z 1983 r. Prawodawca ustanowił bowiem następującą normę: „Po tym,
gdy wyrok stwierdzający za pierwszym razem nieważność małżeństwa
zostanie potwierdzony w trybunale apelacyjnym czy to dekretem czy
drugim wyrokiem, ci, których małżeństwo zostało orzeczone za nieważne, mogą zawrzeć nowe małżeństwo zaraz, gdy dekret lub drugi
wyrok zostanie im podany do wiadomości, chyba że zostało to zabronione zakazem zamieszczonym w wyroku lub dekrecie albo przez ordynariusza miejsca”. Norma ta została potwierdzona w art. 301 § 1
Instrukcji procesowej Dignitas connubii. Norma ta oznacza zatem, iż
klauzulę, o której mowa z zasady dołącza trybunał apelacyjny, którego rozstrzygnięcie sporu ma charakter ostateczny, niezależnie od tego
czy dokonuje się wyrokiem czy dekretem. Tak brzmiąca norma nie
5
Por. A. P u g l i e s e, Dictionarium morale et canonicum, Romae 1962, t. 1,
s. 697.
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wyklucza jednak sytuacji, w której klauzula może być dołączona już
w wyroku trybunału I instancji. Co więcej w art. 251 § 3 Instrukcji
Dignitas connubii czytamy wyraźnie, że jeśli trybunał niższej instancji
dołączył zakaz zawierania małżeństwa w wyroku, trybunał apelacyjny
winien zdecydować, czy zakaz podtrzymać czy nie. Oznacza to, że
w tym przypadku trybunał II instancji może, o ile potwierdza pozytywny wyrok trybunału I instancji, potwierdzić również klauzulę w nim
zawartą ale może też zawartą w nim klauzulę uchylić lub zmienić6.
Norma zawarta w art. 301 § 1 Dignitas connubii ma swoje zastosowanie również w sytuacji, gdy nieważność małżeństwa została orzeczona przy zastosowaniu procesu dokumentalnego, czyli przez jeden
wyrok. Dołączona przez trybunał rozpatrujący sprawę w oparciu o dokumenty klauzula zakazuje zawarcia nowego małżeństwa podobnie
jak w przypadku klauzuli dołączonej do wyroku sprawy rozpatrywanej
na drodze procesu zwyczajnego7.
Dołączenie do wyroku klauzuli oznacza z zasady zakaz zawierania
nowego małżeństwa. Celem tego zakazu jest uniknięcie sytuacji zawarcia małżeństwa, które hipotetycznie mogłoby być nieważne z tych
samych przyczyn, które zostały uznane za przyczyny nieważności małżeństwa przez trybunał rozpatrujący sprawę. Należy przy tym zauważyć i jednoznacznie stwierdzić, iż zakaz ten nie ma charakteru ustawy
unieważniającej, o której mowa w kan. 18 KPK. Uchylenie zakazu zawierania małżeństwa nie jest zatem, co podkreśla M.J. Arroba Conde,
dyspensą konieczną do ważnego zawarcia nowego małżeństwa, a jedynie uchyleniem klauzuli koniecznym do godziwego zawarcia tegoż
małżeństwa8.
Natura klauzuli, o której mowa nie jest jednoznacznie interpretowana w doktrynie i orzecznictwie. Są autorzy, jak dla przykładu P.V.
Pinto9 czy C. Gullo10, którzy twierdzą, że zakaz zawierania małżeństwa
6
Por. S. P a ź d z i o r, Uchylanie klauzul dołączonych do wyroków w Trybunale
Archidiecezji Lubelskiej, Ius Matrimoniale 2(8), 1997, s. 146.
7
Por. Pontificio Consiglio per i testi legislativi, Istruzione Dignitas connubbi, Città
del Vaticano 2005, art. 301 § 2.
8
Por. M.J. A r r o b a C o n d e, Diritto processuale canonico, wyd. V, Roma
2006, s. 584.
9
Por. P.V. P i n t o, I processi nel Codice di Diritto Canonico. Commento sistematico al Libro V, Città del Vaticano 1993, s. 522.
10
Por. C. G u l l o, Prassi processuale nelle cause canoniche di nullità matrimoniale, Città del Vaticano 2001, s. 274.
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dołączony do wyroku lub dekretu ma charakter aktu administracyjnego. Są jednak i tacy, jak dla przykładu I. Zuanazzi11, którzy interpretują
wspomniany zakaz jako akt o charakterze sądowym. W konsekwencji
dla tych pierwszych uchylenie klauzuli ma charakter administracyjny
i odwołanie się od tej decyzji podlega przepisom procedury administracyjnej, a zatem jest możliwe na drodze rekursu hierarchicznego.
Dla drugiej wspomnianej grupy autorów uchylenie klauzuli jest aktem
sądowym i podlega apelacji. Wydaje się, iż takie jest też rozumienie
natury klauzuli w Trybunale Roty Rzymskiej, skoro od decyzji kolegium przeciwko uchyleniu klauzuli możliwa jest apelacja do innego
kolegium sędziowskiego12. Rozstrzygnięcie tej kwestia nie jest proste
i skutkuje określonymi problemami natury formalnej.
2. Formalne problemy związane z uchyleniem klauzuli
Uznanie aktu uchylenia klauzuli zakazującej zawarcia małżeństwa
za akt administracyjny oznacza możliwość wniesienia rekursu hierarchicznego, zdaniem C. Gullo, do Kongregacji do spraw kultu i dyscypliny sakramentów. Moim zdaniem, jest to pogląd słuszny. Decyzja
bowiem dotycząca uchylenia klauzuli lub nie, niezależnie od tego czy
podejmuje ją ordynariusz wskazany przez sąd dołączający klauzulę
czy też wikariusz sądowy (lub jego delegat) trybunału, który orzekł
nieważność małżeństwa, ma charakter administracyjny. Jest to oczywiste zarówno w przypadku, gdy decyzję podejmuje ordynariusz
miejsca zamieszkania osoby występującej o uchylenie klauzuli, ordynariusz miejsca zawarcia nowego małżeństwa, jak i wikariusz sądowy,
o którym mowa. Ten ostatni bowiem nie występuje tutaj jako sędzia,
ale jako organ wskazany do wydania dekretu o charakterze administracyjnym, a zatem podlegającym przepisom kanonicznej procedury
administracyjnej.
Procedura przewidziana dla uchylenia klauzuli zakazującej zawarcia małżeństwa koncentruje się wokół obowiązku zasięgnięcia opinii
biegłego sądowego lub złożenia przyrzeczenia co do szczerych intencji
zawarcia nowego małżeństwa przez osobę, która w uprzednio wyrażanej zgodzie małżeńskiej dopuściła się działania symulacyjnego. Można
11
Por. I. Z u a n a z z i, Qualche riflessione sul divieto giudiziale di contrarre matrimonio, w: Studi sulle fonti del diritto matrimoniale canonico, red. S. Gherro, Padova
1988, s. 190.
12
Por. C. G u l l o, dz. cyt., s. 274 (przypis 8).
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zatem rzec, że procedura uchylenia klauzuli zakazującej zawarcia małżeństwa wymaga złożenia przez petenta stosownej prośby, jego przesłuchania, załączenia opinii biegłego oraz wydania przez kompetentną
władzę dekretu uchylającego, o ile decyzja jest pozytywna, zakaz zawarcia nowego małżeństwa13.
Pierwszym krokiem wszczęcia procedury uchylenia klauzuli jest
prośba petenta. Petentem jest w tym przypadku osoba, która pragnie
zawrzeć małżeństwo, a której poprzedni związek małżeński został
uznany procedurą sądową za nieważny z przyczyn znajdujących się
po jej stronie. W świetle art. 251 Instrukcji Dignitas connubii przyczyny te mogą dotyczyć z jednej strony absolutnej niemocy płciowej
lub trwałej niezdolności do zawarcia małżeństwa, z drugiej zaś podstępu lub którejś z form symulacji zgody małżeńskiej. Skierowana
do kompetentnej władzy prośba petenta winna zatem opierać się na
przekonaniu, że przyczyna nieważności małżeństwa ustąpiła, gdyż
w przeciwnym wypadku prośba taka pozbawiona jest formalnego uzasadnienia. W tym miejscu rodzi się jednak pytanie: czy petent ma prawo wystąpić o uchylenie klauzuli jedynie wówczas, gdy pragnie on
zawrzeć nowy związek małżeński czy też intencja zawarcia nowego
małżeństwa nie ma tu znaczenia? Norma zawarta w art. 251 Instrukcji
Dignitas connubii sugeruje, że skoro osobą zdejmującą klauzulę
w przypadku podstępu lub symulacji jest ordynariusz miejsca, w którym nowe małżeństwo będzie zawierane oznacza to, że petent ma prawo wystąpić ze swoją prośbą wówczas, gdy pragnie zawrzeć nowy
związek małżeński. Czy jednak nie może tego uczynić, aby przekonać się czy ewentualnie mógłby liczyć na uchylenie klauzuli planując
swoje przyszłe życie? Wydaje się, że kwestia pozostaje otwarta i nie
znajduje szczegółowych rozwiązań, choć są autorzy, którzy twierdzą,
jak C. Gullo, że perspektywa nowego małżeństwa nie ma znaczenia
w kwestii zdjęcia klauzuli, o której mowa14.
Osąd co do faktycznego ustąpienia przyczyny nieważności małżeństwa należy do kompetentnej władzy. W przypadku nieważności małżeństwa, którego przyczyną była absolutna niemoc płciowa lub trwała
niezdolność do zawarcia małżeństwa podstawowym krokiem jest kon13
Por. J.J. G a r c í a F a í l d e, Tratado de derecho procesal canónico,
Salamanca 2005, s. 477.
14
Por. C. G u l l o, dz. cyt., s. 275.
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sultacja biegłego, a w konsekwencji wydana przez niego opinia.
Trudno bowiem wyobrazić sobie, aby Sąd czy też ordynariusz miejsca zamieszkania petenta mógł uchylić klauzulę zabraniającą zawarcia
małżeństwa bez konsultacji biegłego. Wymaga tego Prawodawca w art.
251 Dignitas connubii, ale wydaje się też być to logiczne z praktycznego punktu widzenia. Skoro bowiem przyczyną nieważności małżeństwa petenta była jego impotencja lub niezdolność to podstawowym
krokiem tego, kto podejmuje decyzję o uchyleniu klauzuli winno być
uzyskanie pewności, że owa impotencja absolutna lub trwała niezdolność ustąpiły. Jest to możliwe chociażby w przypadku wyleczenia
z impotencji przy pomocy środków nadzwyczajnych, niedozwolonych czy też niedocenianych15. Tym bardziej jest to realne w przypadku różnego rodzaju zaburzeń osobowościowych związanych ze sferą
dojrzałości psychicznej człowieka. Staje się natomiast problematyczne
w przypadku trwałej niezdolności o charakterze psychoseksualnym czy
też wynikającej z silnych zaburzeń umysłowych lub psychicznych. Jest
zatem rolą biegłego ocenić czy w danym momencie, w którym petent
składa prośbę o uchylenie klauzuli absolutna impotencja czy też trwała
niezdolność psychiczna ustąpiły czy też nie. Jeśli nie, nie ma podstaw
do uchylenia klauzuli. Wydaje się, iż ocena stanu psychicznego petenta ze strony biegłego jest nie tylko ważna, ale wręcz podstawowa
w obliczu już uprzednio stwierdzonej nieważności małżeństwa, a więc
ryzyka popadnięcia w podobny stan przy nowo zawieranym związku
małżeńskim. Opinia biegłego z oczywistych racji winna opierać się
nie tylko na rozmowie z petentem, wskazanych przez niego motywach
i faktach, ale również odnosić się do uprzednio zgromadzonych opinii
w procesie, który dotyczył jego poprzedniego małżeństwa. Winna ponadto zawierać motywację postawionej przez biegłego konkluzji stając się użytecznym środkiem dla władzy podejmującej decyzję co do
uchylenia klauzuli lub nie16.
Odmiennie ma się rzecz w przypadku, gdy przyczyną nieważności
poprzedniego małżeństwa petenta był podstęp lub symulacja zgody
małżeńskiej. Wydaje się, że dla przejrzystego obrazu rzeczywistości
wskazana byłaby w tym przypadku nie tylko rozmowa z petentem, ale
15
Por. Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, red. T. R o z 
k r u t, Sandomierz 2007, s. 337-338.
16
Por. S. P a ź d z i o r, dz. cyt., s. 150.
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także z jego przyszłym współmałżonkiem. Idzie bowiem o gwarancje,
że zawierając nowe małżeństwo nie dopuści się on ani działania podstępnego, opartego na zatajeniu jakiegoś przymiotu, który poważnie
mógłby zakłócić wspólnotę małżeńską, ani nie dopuści się on wykluczenia małżeństwa lub jakiegoś istotnego przymiotu czy też jakiegoś
istotnego elementu. Tego rodzaju rozmowa, w sensie formalnym oparta
na stawianiu konkretnych pytań dotyczących wiedzy stron co do różnych faktów swojego życia, a także w odniesieniu do konkretnych planów życiowych staje się użyteczna, czy wręcz konieczna. Oczywiście,
nigdy nie uda się do końca wykluczyć ewentualność braku szczerości
ze strony petenta, ale istotne jest nabranie takiej pewności, która umożliwi uchylenie klauzuli zabraniającej zawarcia nowego małżeństwa
z przyczyn dotyczących działania podstępnego lub woli symulacyjnej.
3. Merytoryczne problemy związane z uchyleniem klauzuli
W świetle tego co powiedziano wydaje się, iż należy zwrócić teraz
uwagę na kilka aspektów czysto merytorycznych, a nawet po prostu
praktycznych. Władza bowiem, która zobowiązana jest do rozpatrzenia
prośby petenta o zdjęcie klauzuli zakazującej zawarcia nowego małżeństwa styka się z różnego rodzaju problemami natury merytorycznej,
które mają niebagatelne znaczenie co do oceny stanu rzeczywistego.
Podstawowym problemem jest bliskość czasowa między wydaniem
wyroku stwierdzającego nieważność małżeństwa petenta a złożeniem
przez niego prośby o uchylenie klauzuli zabraniającej zawarcia nowego małżeństwa. Bliskość ta sugeruje bowiem niebezpieczeństwo ciążące na nowym związku związane bezpośrednio z przyczyną orzeczenia
jako nieważne poprzedniego małżeństwa petenta. Niebezpieczeństwo
jest tym większe im krótszy był okres trwania poprzedniego małżeństwa, a zatem tak naprawdę upłynęło niewiele lat od momentu zawarcia małżeństwa, które zostało orzeczone jako nieważne do momentu,
w którym petent pragnie wstąpić w nowy związek małżeński. Powstaje
bowiem pytanie: czy przyczyna nieważności małżeństwa, w większości przypadków związana z jakimś zaburzeniem natury psychicznej,
ustała czy też trwa nadal? O ile bowiem od zawarcia poprzedniego
małżeństwa upłynęło wiele lat, a przyczyną jego nieważności była
dla przykładu niedojrzałość psycho-emocjonalna czy inne zaburzenia
sfery osobowościowej można przypuszczać, że owa przyczyna ustąpiła. Petent zatem, pomimo że wtedy był osobą niezdolną do podjęcia
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istotnych obowiązków małżeńskich, w obecnym czasie, kiedy stara się
o uchylenie klauzuli zabraniającej zawarcia małżeństwa osiągnął taki
stopień dojrzałości psychicznej czy osobowościowej, który czyni go
zdolnym do ważnego wyrażenia zgody małżeńskiej. Jeśli natomiast
okres, który upłynął od zawarcia poprzedniego małżeństwa nie jest
wystarczająco długi, powstaje wątpliwość, którą należy rozstrzygnąć
i rzetelnie ocenić.
Sprawa jest jeszcze trudniejsza jeśli przyczyną niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich były zaburzenia psychoseksualne albo dla przykładu chroniczny alkoholizm. Nie można wykluczyć
co prawda, że petent poradził sobie z problemem alkoholowym i po
odpowiednim leczeniu nie wykazuje już symptomów alkoholowych,
a zatem jego zdolności wolitywne dają podstawy do podjęcia przez
niego określonych obowiązków małżeńskich, to jednak taka sytuacja
wymaga szczególnie rzetelnej oceny ze strony biegłego, a w konsekwencji władzy podejmującej decyzję o uchyleniu klauzuli, o której
mowa. Nie wydaje się to możliwe, choć i tego wykluczyć nie można
w przypadku zaburzeń natury psychoseksualnej.
Sprawa jest jeszcze trudniejsza, jeśli idzie o różnego rodzaju choroby umysłowe i psychiczne, w tym psychozy różnej natury, które stały
u podstaw braku wystarczającego używania rozumu lub poważnego
braku rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków
małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych, o których generalnie mówi Prawodawca w kan. 1095, 1º-2º KPK z 1983 r.
W tych przypadkach bowiem nadzieja na wyleczenie, a więc na osiągnięcie wystarczającego używania rozumu czy rozeznania oceniającego proporcjonalnego do przedmiotu zgody małżeńskiej jest niewielka.
I nawet jeśli podmiot przejawia wyraźne symptomy remisji choroby
lub względnego wyleczenia, to niestety bardzo często owe symptomy
są złudne i nie oznaczają zdolności do ważnego wyrażenia zgody małżeńskiej. We wszystkich wyżej wskazanych przypadkach konieczna
jest oczywiście rzetelna ocena stanu psychicznego petenta dokonana
przez powołanego w tym celu biegłego.
Innym problemem jest długi czas, który upłynął od orzeczenia nieważności małżeństwa petenta, który stara się o uchylenie klauzuli zakazującej zawarcia nowego małżeństwa, jeśli ów petent cały ten czas
przeżył w samotności. Jest bowiem oczywiste, że samotność życia,
a więc z dala od konkretnych wyzwań i relacji natury międzyosobo-
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wej nie sprzyja pogłębieniu reakcji altruistycznych i otwartości na
kształtowanie wspólnego dobra, jakim jest małżeństwo. Bardzo często
w przypadkach różnego rodzaju uzależnień okres ten wręcz pogłębia
niezdolność podmiotu, o których mowa w kan. 1095, 3º KPK. Jeśli
nawet przyczyną niezdolności petenta nie było jego uzależnienie od
takich czy innych używek, dla przykładu od narkotyków czy alkoholu,
to życie samotne, kształtowane wokół własnych potrzeb nie sprzyja
rozwojowi osobowości i dalszemu jej kształtowaniu i doskonaleniu.
W tym miejscu powstaje pytanie: dlaczego osoba, która uzyskała orzeczenie nieważności swojego małżeństwa przez wiele lat, czasami nawet
kilkanaście i więcej, nie związała się emocjonalnie z inną osobą i nie
pragnęła wstąpić w nowy związek małżeński? Czy zatem taka osoba
nie była zdolna stworzyć żadnej stałej relacji międzyosobowej czy też
w ogóle nie pragnęła, a więc nie czuła potrzeby jej stworzenia? Czy zatem taka osoba będzie zdolna uczynić z siebie dar i przekazać drugiej
osobie prawo w stosunku do siebie, w tym do własnej seksualności,
w szerokim jej rozumieniu? Jest zatem trudnym zadaniem biegłego ocena przyczyn i konkretnych faktów, które wywoływały taki stan rzeczy.
Niemniej trudne zadanie dotyczy biegłego w sytuacji, gdy przez
kilkanaście lat, które upłynęły od orzeczenia nieważności małżeństwa
petent, który stara się o uchylenie klauzuli wielokrotnie podejmował
próby stworzenia stałych relacji emocjonalnych ukierunkowanych na
małżeństwo, a mimo to każda z tych prób kończyła się niepowodzeniem. Wydaje się, iż w takiej sytuacji niezwykle użyteczna jest rozmowa z obecnym partnerem czy partnerką osoby występującej o uchylenie
klauzuli, o której mowa. Zakładając bowiem, że osoba ta, decydując
się na zawarcie małżeństwa z petentem jest w stanie wskazać fakty
pozwalające określić przyczyny niepowodzeń emocjonalnych, ale też
nadzieje na stworzenie konkretnej relacji w stosunku do niej.
Innej natury problem dotyczy osoby, która od wielu lat pozostaje
w związku cywilnym, a teraz występuje o uchylenie klauzuli zakazującej zawarcia małżeństwa. Pozornie bowiem sprawa jest bardzo prosta.
Skoro ktoś pozostaje przez wiele lat w związku cywilnym, a zatem realizuje się jako przykładny mąż czy przykładna żona, to wydaje się, że
ocena jego zdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich
jest formalnością. Tym bardziej jeśli związek ten zaowocował potomstwem, a zatem petent jest troszczącym się o wychowanie swoich dzieci ojcem, czy petentka matką. Powstaje jednak wątpliwość: jak ocenić
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sytuację, gdy przyczyną niezdolności psychicznej petenta do ważnego wyrażenia zgody małżeńskiej, według orzeczenia nieważności jego
poprzedniego małżeństwa, była jakaś choroba umysłowa lub psychiczna, która nie została wyleczona i w świetle prawa kanonicznego nie
można ocenić tej osoby jako mającej wystarczające używanie rozumu
lub proporcjonalne do przedmiotu zgody małżeńskiej rozeznanie oceniające? Czy w tym przypadku funkcjonowanie związku cywilnego
przez wiele lat jest argumentem za uchyleniem klauzuli czy też nie jest
argumentem wystarczającym?
Pragnę zauważyć jeszcze jeden problem dotyczący uchylenia klauzuli, o której mowa. Idzie o sytuację, w której petent otrzymał orzeczenie nieważności swojego małżeństwa z tytułu podstępu lub symulacji
zgody małżeńskiej. Prawdopodobnie w spisywanym przed zawarciem
małżeństwa protokóle badania kanonicznego odpowiedź na postawione pytania dotyczące tych kwestii była jednoznaczna i stwierdzała, że
petent nie miał intencji zatajenia żadnego przymiotu, który może poważnie zakłócić wspólnotę małżeńską ani też nie wykluczał małżeństwa czy jednego albo kilku jego istotnych przymiotów lub istotnych
elementów. Mimo to, że małżeństwo orzeczono jako nieważne właśnie ze wskazanych wyżej tytułów. Należy zatem postawić pytanie:
jaką wartość ma oświadczenie dotyczące szczerości zawarcia nowego
małżeństwa, złożone w celu uchylenia klauzuli zakazującej zawarcia
małżeństwa, wobec faktów i sprzeczności oświadczeń w odniesieniu
do poprzedniego małżeństwa. Czy samo oświadczenie petenta gwarantujące jego szczerość i wolę zawarcia małżeństwa według przepisów kanonicznych jest wystarczające do uchylenia klauzuli, o której
mowa czy też nie? Wydaje się, że nie. Wydaje się, że w tym przypadku
wręcz niezbędna jest rozmowa i postawienie konkretnych pytań dotyczących wspomnianych kwestii w obecności przyszłej czy przyszłego
współmałżonka, a wręcz zasięgnięcie w tym względzie opinii proboszcza w odniesieniu do wiarygodności, uczciwości i prawdomówności
petenta.
Można by oczywiście brnąć dalej w tego rodzaju teoretyczne rozważania, stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi. Poprzestając jednak na tych, które moim zdaniem są najistotniejsze na zakończenie
należy zwrócić jedynie uwagę na fakt, iż uchylenie klauzuli zakazującej zawarcia małżeństwa nie jest i nie może być zwykłą formalnością.
Prawodawca wymaga w tym względzie konsultacji i zgody odpowied-
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nich władz kościelnych. Uchylenie klauzuli, co podkreśla C. Gullo,
nie może być też procedurą opartą na rygoryzmie i zamknięciu się na
potrzeby i pragnienie osoby, która pragnie wstąpić w związek małżeński17. Winno być zatem decyzją, opartą na rzetelnej analizie faktów,
przyczyn i okoliczności, które stały u podstaw orzeczenia nieważności małżeństwa petenta i które z kolei stoją u podstaw ubiegania się
o uchylenie klauzuli, o której mowa. Z oczywistych względów nie
można wykluczyć w przyszłości zaskarżenia ważności małżeństwa,
które w konsekwencji uchylenia klauzuli zawrze petent. Wydaje się
jednak, że im bardziej rzetelnie zostanie przeprowadzona procedura
uchylenia klauzuli zakazującej zawarcia nowego małżeństwa, a zatem
im bardziej wnikliwa i obejmująca wszystkie okoliczności sprawy będzie opinia biegłego, tym mniejsze niebezpieczeństwo zaskarżenia tego
małżeństwa w przyszłości, przynajmniej z tytułów dotyczących impotencji lub niezdolności psychicznej petenta. Zatem, odmowa uchylenia
klauzuli nie jest i nie może być sytuacją wyjątkową, jeśli tylko nie ma
podstaw, aby uznać, że przyczyna nieważności poprzedniego małżeństwa po stronie petenta ustąpiła. Cała procedura winna być jednak zawsze interpretowana w kontekście normy zawartej w kan. 1058 KPK,
w myśl której „omnes possunt matrimonium contrahere, qui iure non
prohibentur”.
I problemi essenziali e formali legati alla rimozione di divieto di contrarre un
nuovo matrimonio
Come dicono i canoni 1684 e 1685 CIC alla sentenza o al decreto definitivo che
dichiari la nullità del matrimonio, può essere apposto dal tribunale un divieto di
contrarre un nuovo matrimonio. La rimozione di questo divieto porta i diversi problemi
sia di natura essenziale sia di natura formale. In questo articolo cerco di evidenziare in
modo generale i problemi fondamentali basando soprattutto sulla pratica dei tribunali
ecclesiastici riconoscendo la particolarità di ogni singolo caso.

17

Por. C. G u l l o, dz. cyt., s. 277.

Nakładem
Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ukazała się książka

Jan Przybyłowski
Funkcja wychowawcza w teorii
i praktyce eklezjalnej

Wychowanie jest doświadczeniem każdego człowieka i każdy może być
ekspertem od wychowania. W takiej sytuacji naukowe opracowanie na temat
wychowania kościelnego jednym pomaga wyjaśnić wątpliwości, innym uzupełnić
wiedzę na ten temat, a jeszcze innym umożliwia odkrycie nowych umiejętności
pedagogicznych.

Dystrybucję prowadzi:

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa, ul. Dewajtis 5, tel. (22) 561-89-23; fax (22) 561-89-11
oraz Księgarnia dwójka
Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, p. 015, tel. (22) 569-68-68
e.mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
www.wydawnictwo.uksw.edu.pl

Przybyłowski_funkcja.indd 5

2010-08-26 14:29:45

26 14:29:45

Prawo Kanoniczne
53 (2010) nr 3-4

KS. JANUSZ GRĘŹLIKOWSKI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

RACJE I SENS „PRAWA DO OBRONY”
W PROCESIE O NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA
Treść: Wstęp. – 1. Podstawy prawne „prawa do obrony”. – 2. Podmiot „prawa do
obrony”. – 3. „Prawo do obrony” w poszczególnych fazach procesu małżeńskiego
i sposoby jego naruszania. – 3.1. Wszczęcie procesu i zawiązanie sporu – faza wstępna
procesu. – 3.2. Faza dowodowa procesu. – 3.3. Faza dyskusji sprawy. – 3.4. Faza decyzyjna i zaskarżająca sentencję. – Zakończenie.

Wstęp
Bardzo wiele miejsca poświęca się dzisiaj w Kościele i w kanonistyce prawom człowieka, ochronie sądowej praw wiernych oraz „prawu do obrony”. Mówi się także o sądownictwie kościelnym w służbie
praw człowieka1. Kwestie te są szeroko badane, rozpoznawane, interpretowane i komentowane. Także Sługa Boży papież Jan Paweł II
– niestrudzony obrońca godności człowieka i jego niezbywalnych praw
– wiele miejsca poświęcał w swoim nauczaniu sądowej ochronie praw
wiernych, co też sukcesywnie czyni obecny papież – Benedykt XVI.
Papież Jan Paweł II w swoim pierwszym przemówieniu, a także i późniejszych, skierowanych do pracowników Trybunału Roty Rzymskiej,
zwracał uwagę na zadania Kościoła w przepowiadaniu i chronieniu
fundamentalnych praw człowieka, na godność osoby ludzkiej jako
fundament tych praw oraz misję i zaangażowanie Kościoła na rzecz
właściwej interpretacji realizowania sprawiedliwości i godności człowieka2. Przypominał o przysługującemu wiernemu legalnemu dochodzeniu i prawie do obrony na właściwym forum kościelnym.
1
Zob. R. S z t y c h m i l e r, Sądownictwo kościelne w służbie praw człowieka,
Olsztyn 2000.
2
Por. J o a n n e s P a u l u s II, Ad Decanum Sacra Rota ad eiusdemque
Tribunalis Praelatos Auditores, ineunte anno iudiciali (17 Februarri 1979), AAS
71(1979), nr 1, s. 422.
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Wskazywał też, iż Kodeks Prawa Kanonicznego przypisuje prawu
obrony fundamentalne znaczenie w dochodzeniu obiektywnej prawdy
procesowej3. Na temat prawa do obrony powstała już w miarę obszerna
literatura kanonistyczna4.
Kościół określił zasady generalne, które są podstawą procesu oraz
służą ochronie praw podmiotowych, będących fundamentem sprawiedliwości w Kościele5. Wpisują się one w kontekst nauczania papieskiego i stanowią porządek kanoniczny, którego zadaniem jest ochrona
nienaruszalnych i niezbywalnych praw uniwersalnych każdego człowieka6. Prawo zaś do obrony przedstawiają na trzech płaszczyznach:
jako jedno z praw podstawowych (np. kan. 221 KPK), na płaszczyźnie
deklaracji prawnych (np. kan. 1400-1401, 1671-1691 KPK) oraz płaszczyźnie aplikacji sądowej, jako uprawnienie stron na różnych etapach
procesu7. Opracowanie, biorąc pod uwagę normy kodeksowe obowiązujące w kościelnym prawie procesowym, postanowienia instrukcji
procesowej Dignitas connubii z 2005 r.8 oraz nauczanie papieskie, pragnie wskazać racje i sens „prawa do obrony” w kanonicznym procesie
o nieważność małżeństwa. Tym samym podejmuje próbę wskazania
przyczyn dla których „prawo do obrony” jest traktowane jako prawo
fundamentalne, istotne i ważne dla dojścia do prawdy procesowej,
a jednocześnie nie może tej prawdy zakłócić czy deformować.

3
J o a n n e s P a u l u s II, Ad Romanae Rota auditores, officiales et advocatos
coram admissos (26 Ianuarii 1989), AAS 81(1989), s. 922-927.
4
R. S z t y c h m i l e r, Prawo do obrony w procesie kanonicznym, w: Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi
Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński i J. Kraj
czyński, T. I, Warszawa 2009, s. 792.
5
Por. T. R o z k r u t, Ochrona sądowa praw wiernych – szczegółowe zagadnienia wybrane, w: 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie
i stosowanie w Polsce, red. J. Krukowski i Z. Tracz, Łódź 2009, s. 108-109.
6
Por. J o a n n e s P a u l u s II, Ad Decanum Sacra Rota ad eiusdemque
Tribunalis Praelatos Auditores, ineunte anno iudiciali (17 Februarri 1979)..., nr 1,
s. 423.
7
R. S z t y c h m i l e r, Prawo do obrony w procesie kanonicznym…, s. 793.
8
P o n t i f i c i u m C o n s i l i u m d e L e g u m T e x t i b u s, Instructio
servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii “Dignitas connubii”, Libreria Editrice Vaticana 2005 (cyt. dalej DC).
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1. Podstawy prawne „prawa do obrony”
Wszystkie prawa przysługujące człowiekowi, w tym także prawo
do obrony, swoje źródło biorą w godności osoby ludzkiej, co podkreśla nauczanie Sobóru Watykańskiego II9, jak i papieża Jana Pawła II,
który w adhortacji Christifideles laici stwierdza, iż „faktyczne uznanie
osobowej godności każdej ludzkiej istoty wymaga obrony i poszanowania jej praw”10, a w swoim pierwszym przemówieniu do pracowników Roty Rzymskiej przypominał, że „powołaniem i zadaniem
Kościoła jest ciągły wysiłek, by być orędownikiem godności ludzkiej
oraz wskazywać i bronić podstawowych praw człowieka w każdym
momencie jego życia”11.
Prawo do obrony nie ma natury prawa samoistnego, a więc nie jest
tym samym co poszczególne prawa osoby, w tym prawa wiernego.
Stanowi jednak prawo fundamentalne i podstawowe wynikające z istnienia innych fundamentalnych praw, których ochrona powinna być
w Kościele zagwarantowana, a więc gwarantuje ochronę osoby, jej
praw i jej dóbr. Wskazuje na to Papieska Komisja Iustitia et Pax w swoim dokumencie „Kościół i prawa człowieka”, gdzie wyliczając katalog
praw człowieka, zamieszcza uprawnienie do ochrony prawnej przysługujących człowiekowi praw, także na forum sądowym12. Orzecznictwo
rotalne w wielu miejscach potwierdza, iż prawo do obrony pochodzi
z prawa naturalnego13. Natomiast Jan Paweł II w swoim przemówieniu
do pracowników Roty Rzymskiej z 1989 r. zauważa, że prawo do obrony przysługuje każdej stronie procesu, a tym samym nie tylko stronie
pozwanej. Prawo do obrony przysługujące stronie powodowej musi
być oczywiście wykonywane według słusznych norm prawa pozytywnego, których zadaniem nie jest pozbawienie wykonywania prawa do
obrony, ale uregulowanie go w taki sposób, by nie można byłoby go
KDK, nr 19.
J a n P a w e ł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, Wrocław 1995,
nr 38.
11
Por. J o a n n e s P a u l u s II, Ad Decanum Sacra Rota ad eiusdemque
Tribunalis Praelatos Auditores, ineunte anno iudiciali (17 Februarri 1979)..., nr 1,
s. 422.
12
R. S z t y c h m i l e r, Prawo do obrony w procesie kanonicznym…, s. 792.
13
W. K r a i ń s k i, Prawo do obrony w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Ateneum Kapłańskie t. 152(2009) z. 3(601), s. 346.
9

10
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nadużywać i w tym samym czasie można byłoby zagwarantować prawo do jego wykonywania14.
Prawo, o którym mowa, znalazło swój wyraz w normach Kodeksu
Prawa Kanonicznego, zwłaszcza w kan. 221, 1598 § 1, 1614 i 1620.
Kan. 221 § 1 wskazuje, iż „wiernym przysługuje legalne dochodzenie i obrona przysługujących im w Kościele uprawnień na właściwym
forum kościelnym według przepisów prawa”. Norma ta bierze pod
uwagę przepisy zawarte w księdze VII Kodeksu dotyczące różnych
form procesów, w tym procesów małżeńskich. Jej zaś podstawą stają
się dyspozycje kan. 1400 i 1401, w których prawodawca określa zarówno przedmiot postępowania sądowego w Kościele, jak i dokonuje
rozróżnienia pomiędzy postępowaniem administracyjnym i sądowym,
w których winno być zagwarantowane prawo do obrony.
We wspomnianym kan. 221 ustawodawca kościelny proklamuje zasadę poszanowania dwóch podstawowych uprawnień wiernych: 1. prawa do działania w sądzie, tj. dostępu do sędziego kościelnego w celu
przedłożenia swoich racji; 2. prawa do obrony prawnej przed sądem,
którego nie można pojmować tylko jako prawa do „obrony technicznej”, czyli do tego, aby być wspomaganym przez adwokata w sądzie
(por. kan. 1481-1490), lecz właściwie jest to gwarancja respektowania
kontradyktoryjności (kan. 1513), a także prawa wiernego do usunięcia
wszelkiego rodzaju przeszkód (także o charakterze ekonomicznym –
bezpłatna pomoc – kan. 1649 § 1, 3), które mogłyby mu udaremnić
możliwość obrony swoich praw przed sądem15. Uprawnienie wiernych
wynika – jak już wspomniano – z faktu, iż prawo do wymiaru sprawiedliwości jest podstawowym prawem człowieka i nikt nie może go
tego prawa pozbawić. Dlatego prawo do obrony, przysługujące każdej stronie musi być wykonywane według słusznych dyspozycji prawa
pozytywnego, którego zadaniem jest nie pozbawianie prawa do obrony, ale regulowanie nim w taki sposób, aby nie doszło do nadużyć
czy deformacji prawdy procesowej oraz, aby w tym samym czasie,
były zagwarantowane konkretne możliwości do jego wykonywania.
Poszanowanie tego prawa zobowiązuje sędziego do zachowania norm
proceduralnych, które z kolei gwarantują zachowanie prawa osoby.
14
J o a n n e s P a u l u s II, Ad Romanae Rotae auditores, officiales et advocatos coram admissos (26 Ianuarii 1989)…, s. 923.
15
W. K r a i ń s k i, Prawo do obrony w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa…, s. 347.
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Z przepisu kan. 1598 § 1 KPK wynika z kolei zasada, która winna być zasadą przewodnią całej działalności sądowniczej Kościoła,
a mianowicie: ius defensionis semper integrum maneat (prawo do
obrony zawsze musi być nienaruszone). Prawo do obrony domaga się
poznania dowodów zaprezentowanych przez stronę przeciwną, jak
i tych przedłożonych ex officio. Stąd sędzia musi zezwolić stronom
oraz ich adwokatom, pod sankcją nieważności, zapoznać się z aktami
sprawy w kancelarii trybunału, które nie są im jeszcze znane. Kanon
ten postanawia również, że w „sprawach dotyczących dobra publicznego, sędzia dla uniknięcia bardzo poważnych niebezpieczeństw może
zdecydować, że jakiegoś aktu nie należy nikomu ujawniać, z tym zastrzeżeniem, że prawo obrony zostanie zawsze nienaruszone”16. Z tego
wyjątku – jak zaznaczył papież Jan Paweł II w swoim przemówieniu
– nie można robić normy generalnej, co miałoby miejsce np. w wyniku
poważnego błędu w interpretacji normy kodeksowej17.
Podstawą prawną oraz gwarancją zachowania „prawa do obrony”
jest również konieczność opublikowania wyroku, o której mówi norma
zawarta w kan. 1614. Papież Jan Paweł II w swoim przemówieniu do
Roty Rzymskiej z 1989 r. wprost zapytał: „jak mogłaby jedna ze stron
bronić się w stopniu apelacyjnym przeciwko wyrokowi wydanemu
przez trybunał niższego stopnia, jeżeli byłaby pozbawiona prawa do
poznania jego motywów zarówno prawnych (in iure), jak i faktycznych
(in facto)?”18 Papież, powołując się na powyższy kanon, przypomniał
też, że celem lepszego zagwarantowania prawa do obrony, ogłoszony wyrok powinien wskazywać środki, za pomocą których można go
podważyć. Nadmienił także, że trybunał pierwszej instancji w realizowaniu wskazanej normy powinien również wskazać możliwości wnoszenia apelacji do Trybunału Roty Rzymskiej jako trybunału drugiej

16
Kan. 1598 § 1 KPK; Por. T. R o z k r u t, Ochrona sądowa praw wiernych –
szczegółowe zagadnienia wybrane…, s. 112.
17
J o a n n e s P a u l u s II, Ad Romanae Rota auditores, officiales et advocatos
coram admissos (26 Ianuarii 1989)…, s. 925; Por. T. R o z k r u t, Ochrona sądowa
praw wiernych – szczegółowe zagadnienia wybrane…, s. 112.
18
J o a n n e s P a u l u s II, Ad Romanae Rota auditores, officiales et advocatos
coram admissos (26 Ianuarii 1989)…, s. 926.
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instancji19, co bardzo praktycznie rozwija instrukcja Dignitas connubii
w artykule 283 § 1-420.
Kan. 1620, nr 7 natomiast mówi o nieważności nieusuwalnej wyroku,
jeśli jednej albo drugiej stronie odmówiono prawa do obrony. Zresztą,
przepisy kan. 1619-1640 KPK traktujące o zaskarżeniu wyroku, dają
możliwość praktycznej realizacji prawa do ochrony prawnej każdego
człowieka mającego interes prawny w Kościele21. Wspomniane normy prawne, jak i przytoczone nauczanie Jana Pawła II w sposób jednoznaczny wskazują, jak ważne miejsce posiada „prawo do obrony”
w porządku prawnym Kościoła i jak duże znaczenie mu się przypisuje.
Mówiąc o podstawach prawnych „prawa do obrony” należy zauważyć, iż istnieje różnica między prawem do obrony, a wykonywaniem
tego prawa. Pierwsze stanowi gwarancję respektowania norm proceduralnych przy prowadzeniu procesu o nieważność małżeństwa i respektowania dyspozycji prawa pozytywnego oraz zagwarantowania
konkretnych możliwości jego wykonania, oczywiście w ten sposób,
aby nie dochodziło do nadużyć i obstrukcjonizmu podczas prowadzenia procesu. Wykonanie zaś tego prawa zależy tylko i wyłącznie od
woli strony zainteresowanej22. Prawo do obrony ma więc zagwarantować wiernym prawo do poznania prawdy o ich małżeństwie. Należy
je interpretować w kontekście obowiązku, jaki mają strony procesowe odnośnie poszukiwania prawdy obiektywnej o ich małżeństwie.
Obowiązek ten wyznacza pewne granice prawa do obrony (np. nie należy stosować pomówień, przedkładać fałszywe lub niegodziwe dowody, uchylać się od obecności w sądzie). Prawo do obrony nie oznacza
prawa do orzeczenia nieważności małżeństwa lub prawa do jego ważności. Oznacza natomiast – jak stwierdza Jan Paweł II w przemówieniu do Roty Rzymskiej w styczniu 1996 r. – zagwarantowanie stronom
ich podstawowych praw procesowych, do których zalicza się prawo
złożenia zeznań i innych oświadczeń, prawo przedstawienia dowodów,

19
Tamże, s. 926-927; Por. T. R o z k r u t, Ochrona sądowa praw wiernych –
szczegółowe zagadnienia wybrane…, s. 112-113.
20
DC, art. 283 § 1-4.
21
R. S z t y c h m i l e r, Prawo do obrony w procesie kanonicznym…, s. 792.
22
Por. kan. 1593 § 1 KPK.
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prawo poznania akt procesu oraz prawo przedstawienia stosownych
obron23.
Możemy zatem powiedzieć, że prawo do pomocy prawnej przysługuje każdemu człowiekowi, który dochodzi swoich praw przed sądem. Tej pomocy prawnej wierni mogą oczekiwać i mogą ją uzyskać
w sądach kościelnych. Natomiast omawiane tutaj „prawo do obrony” pociąga za sobą prawo do obrońcy. Prawo to należy do uprawnień związanych z osobą ludzką i wyprzedza każde prawo stanowione,
także procesowe, niezależnie od finalizmu procesu. Oczywiście człowiek może bronić się sam, bez obrońcy. Nie można też przyjąć, iż prawo do obrony zostaje zagwarantowane jedynie przy udziale obrońcy.
Jednak implikacje prawa do obrony zależą od możliwości skorzystania
w sądzie z pomocy obrońcy. Sąd szanujący prawa człowieka nie może
przekreślić możliwości skorzystania z obrońcy. Zaś w systemie prawnym, w którym prawa człowieka nie tylko się chroni, lecz promuje, sąd
nie tylko dopuszcza obrońcę, lecz ułatwia skorzystanie z jego usług24.
2. Podmiot „prawa do obrony”
Kiedy mówiły o racjach i sensie „prawa do obrony” w procesie
o nieważność małżeństwa, to po ukazaniu jego podstaw prawnych, należy wskazać i przybliżyć podmiot tego prawa i jego zdolność procesową. Otóż kan. 1476 stwierdza, że „każdy, zarówno ochrzczony jak
i nieochrzczony, może przed sądem występować z powództwem,
strona zaś prawnie wezwana powinna odpowiadać”. Podstawą zatem
zdolności sądowej w Kościele jest nie tylko osobowość kanoniczna,
będąca następstwem przyjęcia chrztu, ale również naturalna, oparta na
prawie naturalnym. Zdolność sądowa jest źródłem zdolności procesowej, dlatego każdy, kto ma w tym prawny interes, może przed trybunałem kościelnym wystąpić z powództwem w konkretnej sprawie.
Inni muszą to prawo uznać i wyrazić zgodę na jego realizowanie. Stąd
norma prawna stanowi, że strona prawnie wezwana ma obowiązek odpowiadania, a więc prawnego zareagowania na powództwo, stawienia
się w sądzie, odpowiadania na pytania sędziego i uznania prawomoc23
Por. J o a n n e s P a u l u s II, Ad Romanae Rota iudices habita (22 Ianuarri
1996), AAS 88(1996), nr 3, s. 775.
24
R. S o b a ń s k i, Udział adwokata w procesie o nieważność małżeństwa, Ius
Matrimoniale 2(1997), s. 141.
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nego orzeczenia sędziego25. Instrukcja Dignitas connubii zachęca, aby
obydwoje małżonkowie wzięli udział w procesie, gdyż ich obecność
ułatwi poznanie prawdy i lepiej zagwarantuje prawo do obrony26.
Przede wszystkim strony procesowe: powodowa i pozwana, są
podmiotem „prawa do obrony”, jednakże mogą mieć ustanowionego
kuratora lub też mogą swobodnie ustanowić swojego pełnomocnika
procesowego lub adwokata27. Należy jednak pamiętać o przepisie kan.
1477, który stwierdza, że strony choćby ustanowiły pełnomocnika
lub adwokata, zawsze są obowiązane stawić się w sądzie osobiście,
jeżeli żąda tego przepis prawa lub sędzia28. Z normy tej wynika, że
np. przysięgę można w sądzie złożyć zawsze tylko osobiście29, a także niektórych niezbędnych i ważnych wyjaśnień dla sądu w sprawach
małżeńskich30.
Jeżeli chodzi o kuratora, to jest to osoba wyznaczona urzędowo do
sprawowania opieki prawnej nad osobą niezdolną do działań prawnych, czyli do sprawowania nad nią kurateli, czyli występuje w sądzie
w imieniu małoletnich lub pozbawionych używania rozumu, którzy
nie posiadają zdolności do podejmowania czynności procesowych31.
Wyjątek stanowią sprawy duchowe32. „Pozbawieni zarządu majątkiem i ci, którzy nie używają w pełni rozumu, mogą osobiście występować w sądzie, tylko by odpowiadać za własne przestępstwa lub
z nakazu sędziego; w pozostałych sprawach – jak zaznacza ustawodawca – muszą występować i odpowiadać przez swoich kuratorów”33.
Sędzia kościelny może tutaj uwzględnić orzeczenie sądu świeckiego
w sprawie ubezwłasnowolnienia osoby. W razie zaś potrzeby, mając ku
temu przekonywujące i prawdziwe przesłanki, sam może potraktować
stronę jako ubezwłasnowolnioną. Jednocześnie, jeżeli wymaga tego
25
DC, art. 95; W. K r a i ń s k i, Prawo do obrony w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa…, s. 347-348.
26
DC, art. 95 § 1.
27
DC, art. 103 § 1.
28
Kan. 1477 KPK; Por. DC, art. 96.
29
Zob. kan. 1532 KPK.
30
T. P a w l u k, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Doczesne dobra Kościoła, sankcje karne w Kościele, procesy, Olsztyn 1990, t. IV, s. 221.
31
Kan. 1478 § 1 KPK; DC, art. 98-100; R. S z t y c h m i l e r, Sądownictwo kościelne w służbie praw człowieka…, s. 118.
32
Zob. kan. 98 § 2 i kan. 1478 § 3 KPK; DC, art. 99 § 1.
33
Kan. 1478 § 4 KPK.
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wyjaśnienie sprawy, może wezwać osobę ubezwłasnowolnioną do sądu34. Możliwe jest dopuszczenie kuratora ustanowionego przez władzę
świecką do występowania w imieniu strony, jednakże – jeśli jest to
możliwe – po wysłuchaniu zdania biskupa diecezjalnego tejże strony. Gdyby jednak takiego kuratora nie było albo istniały racje za jego
niedopuszczeniem, sędzia powinien wyznaczyć osobnego kuratora do
występowania w danej sprawie35. Zatem dopuszczenie kuratora, już
ustanowionego przez władzę świecką, nie wymaga zgody własnego
ordynariusza strony, dopuszcza go sam sędzia, wysłuchawszy, jeśli nic
nie stoi na przeszkodzie, zdania biskupa diecezjalnego strony. Również
sam sędzia, a nie ordynariusz, jeżeli zachodzi potrzeba, ustanawia nowego kuratora36. Należy zauważyć, że ustawowy przedstawiciel strony
może sam posłużyć się pełnomocnikiem lub adwokatem. Niekiedy powołanie ich, jeżeli domaga się tego dobro wyjaśnienia sprawy, sędzia
może uznać za konieczne37. Instrukcja Dignitas connubii dodaje, że
wydany przez sędziego dekret w sprawie kuratora, powinien być podany do wiadomości wszystkim zainteresowanym, włącznie z małżonkiem, któremu dano kuratora, chyba że sprzeciwiają się temu poważne
racje, z poszanowaniem jednak prawa do obrony38.
Strona procesowa, której przysługuje zdolność procesowa, poza
wypadkami określonymi w prawie, może swobodnie ustanowić sobie
w procesie o nieważność małżeństwa pełnomocnika39. Jest to osoba,
która na mocy zlecenia strony procesowej występuje w jej imieniu
i w zastępstwie, na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa40. Może
też spełniać czynności procesowe, których skutki dotyczą osoby reprezentowanej41. W zasadzie może on robić wszystko to, co przynale34
T. P a w l u k, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II…, t. IV,
s. 222-223.
35
Zob. kan. 1479 KPK; Por. R. S z t y c h m i l e r, Sądownictwo kościelne w służbie praw człowieka…, s. 119.
36
T. P a w l u k, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II…, t. IV,
s. 223.
37
W. K r a i ń s k i, Prawo do obrony w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa…, s. 348.
38
DC, art. 99 § 2.
39
Kan. 1481 § 1 KPK; DC, art. 103 § 2.
40
Por. DC, art. 104 i 106 § 1.
41
R. S z t y c h m i l e r, Sądownictwo kościelne w służbie praw człowieka…,
s. 123.
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ży się samej stronie sporu, poza kilkoma wyjątkami. Bez specjalnego
zlecenia pełnomocnik nie może się ważnie zrzec skargi, instancji albo
aktów sądowych ani też zawierać ugody, uciekać się do sądu polubownego oraz podejmować działań zabronionych mu na mocy prawa lub
szczegółowym zleceniem42. Głównym celem więc pełnomocnika jest
występowanie w procesie w zastępstwie strony procesowej. Działa on
w ramach zlecenia udzielonego mu przez stronę sporu, które określa
i wytycza podstawowy obowiązek procesowy. Prawo pozwala mu na
obecność podczas przesłuchania świadków, gdy sprawa dotyczy dobra publicznego43. Normy kodeksowe przewidują możliwość ustanowienia przez stronę procesową tylko jednego pełnomocnika44. Gdyby
jednak strona procesowa, jak zaznacza Instrukcja Dignitas connubii,
ze względu na słuszną rację, ustanowiła sobie więcej niż jednego pełnomocnika, wówczas sposób ich powoływania powinien być taki, aby
między nimi mogła być zachowana zasada wyprzedzenia45. Jeżeli obydwie strony proszą o stwierdzenie nieważności ich małżeństwa mogą
ustanowić sobie wspólnego pełnomocnika46.
Co do adwokata, to jego zadaniem jest służenie stronie procesowej pouczeniem i radą oraz bronienie jej poprzez ukazywanie faktów
i przytaczanie odpowiednich przepisów prawa47, a więc doradztwo
prawne oraz wskazywanie odpowiednich norm prawnych, z których
strona może korzystać w udowadnianiu przed sądem swoich twierdzeń. Strony procesowe w procesie o nieważność małżeństwa mogą
ustanowić sobie swobodnie adwokata48, za wyjątkiem spraw o dyspensę od małżeństwa niedopełnionego49. Strona może nawet ustanowić
kilku adwokatów w tej samej sprawie50. Również przedstawiciel ustawowy strony procesowej może posłużyć się adwokatem. Adwokatowi
– zgodnie z zapisem instrukcji Dignitas connubii – można też powie42
Kan. 1485 KPK; W. K r a i ń s k i, Prawo do obrony w procesie o stwierdzenie
nieważności małżeństwa…, s. 349.
43
Kan. 1559 KPK; DC, art. 104 §§ 1-2.
44
Kan. 1482 § 1 KPK; DC, art. 103 § 3.
45
DC, art. 103 § 3.
46
DC, art. 103 § 4.
47
T. P a w l u k, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II…, t. IV,
s. 225.
48
Kan. 1481 § 1 KPK; DC, art. 106 § 1.
49
Zob. kan. 1701 § 2 KPK.
50
Kan. 1082 § 3 KPK; DC, art. 103 § 4.
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rzyć pełnienie funkcji pełnomocnika51. Z przepisu kan. 1620 nr 7 wynika, że nikomu nie wolno odmówić wzięcia sobie adwokata, gdyż
odmowa którejkolwiek stronie prawa do obrony powoduje nieusuwalną nieważność wyroku. Każda strona sporu ma też prawo do obrony
w każdym etapie procesu52. Można powiedzieć, że prawodawca kościelny kładzie obecnie większy nacisk na udział adwokatów w procesach kościelnych, w tym i w procesie małżeńskim. Zgodnie z kan.
1678 § 1 KPK w procesie małżeńskim przewidziany jest udział obrońcy, którym jest adwokat. Jego udział jest ważny dlatego, iż może on
być obecny przy przesłuchaniu stron, świadków i biegłych, czego nie
może strona procesowa. Gdyby strona nie wybrała adwokata, sędzia
może go mianować z urzędu53. Instrukcja Dignitas connubii, przewiduje powołanie adwokata przez przewodniczącego kolegium sędziowskiego. Zachodzi to wtedy, kiedy przewodniczący kolegium uzna, że
jego obecność w postępowaniu sądowym jest konieczna, a strona procesowa w wyznaczonym jej czasie nie dokonała tego lub też w przypadku przyznania stronie procesowej bezpłatnej pomocy sądowej54.
Instrukcja jednocześnie stwierdza, że jeżeli obydwie strony proszą
o stwierdzenie nieważności ich małżeństwa, wówczas mogą ustanowić
sobie wspólnego adwokata55.
Prawodawca kościelny stawia adwokatom konkretne wymagania.
Może nim być osoba pełnoletnia o nienaruszonej sławie i moralności; powinna być katolikiem, doktorem prawa kanonicznego lub prawdziwie biegłym w tej dziedzinie oraz zatwierdzonym przez biskupa
diecezjalnego56. Wynika to z faktu, iż zadanie adwokata definiowane
jest jako munus i jako officium mające charakter kościelny i posiadające pewne cechy urzędu kościelnego, będącego na służbie Kościołowi.
Poza tym urząd adwokata ma charakter publiczny, który winien mieć
na uwadze ducha i własne cele kanonicznego porządku prawnego57.
DC, art. 103 § 1.
R. S z t y c h m i l e r, Sądownictwo kościelne w służbie praw człowieka…,
s. 132.
53
Kan. 1481 § 3 KPK.
54
DC, art. 101 § 3 i art. 112 § 2.
55
DC, art. 102.
56
Kan. 1490 KPK; R. S z t y c h m i l e r, Sądownictwo kościelne w służbie praw
człowieka…, s. 133-134.
57
A. G. M i z i ń s k i, Adwokat gwarantem prawa do obrony w procesie kanonicznym, w: Władza i urzędy sądowe – władza i służba. Materiały z ogólnopolskiego
51
52
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Adwokat jako strona procesu może występować w procesie jedynie
w zakresie możliwości udzielonych mu przez stronę w zleceniu, które ma charakter mandati ad lites58. Pomaga on stronie w redagowaniu skargi powodowej i określeniu podstawy prawnej, by zaskarżyć
ważność małżeństwa, wskazuje jakie należy przedłożyć sądowi środki
dowodowe, na co zwrócić uwagę podczas przesłuchania, składa zarzuty oraz odpowiada na argumenty strony przeciwnej, poucza o terminach sądowych i celowości nowych środków dowodowych, zabiega
również o stawiennictwo świadków. Zostaje on wprowadzony w realia
sporu i ma za zadanie towarzyszenie stronie w prowadzonym procesie
w celu udzielania porad prawnych na każdym jego etapie. Może być
obecny przy zeznaniach stron i świadków, może przejrzeć akta sprawy
w trybunale w czasie wyznaczonym na publikację, jak też ma obowiązek dokładnie się z nimi zapoznać i przygotować obrony59.
Należy zauważyć, że w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa nie ma konieczności występowania w nich adwokata, tak jak
to jest w przypadku procesu karnego. Jednakże prawodawca kościelny
wyraźnie domaga się udziału adwokatów w procesach o nieważność
małżeństwa, zauważając przede wszystkim racje praktyczne ich udziału, jak i realizowania „prawa do obrony”. Stąd, uzasadniając niejako
racje i sens „prawa do obrony”, instrukcja Dignitas connubii stwierdza,
że zadaniem biskupa diecezjalnego sprawującego nadzór nad sądem
jest podanie do publicznej wiadomości listy adwokatów dopuszczonych do występowania w jego sądzie oraz listy pełnomocników procesowych działających zazwyczaj w tymże sądzie w imieniu stron60.
Instrukcja przypomina jednocześnie, że w każdym sądzie – o ile to
możliwe – powinno się ustanowić stałych adwokatów, opłacanych
przez sąd, którzy mogliby pełnić zadania adwokata i pełnomocnika na
rzecz stron, które zechciałyby ich wybrać61. Zaznacza także, aby przy
każdym sądzie istniała i działała poradnia prawna, bądź jako urząd,
spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach
11-12 października 2004 roku, red. T. Rozkrut, Tarnów 2005, s. 37-38.
58
Kan. 1484 § 1 KPK; Por. DC, art. 111; Por. W. K r a i ń s k i, Prawo do obrony
w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa…, s. 350.
59
W. K r a i ń s k i, Prawo do obrony w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa…, s. 350-351.
60
DC, art. 112 § 1.
61
DC, art. 113 § 3.
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bądź jako konkretna osoba, w której każdy zainteresowany mógłby swobodnie i szybko uzyskać poradę prawną na temat możliwości
wniesienia sprawy o nieważność małżeństwa i na temat ewentualnego
sposobu postępowania62.
3. „Prawo do obrony” w poszczególnych fazach procesu
małżeńskiego i sposoby jego naruszania
Mając na uwadze przepisy kanonicznego procesu małżeńskiego
możemy powiedzieć, że istnieje wiele możliwości naruszenia prawa
strony procesowej do obrony. Jest nim złamanie każdego przepisu
gwarantującego stronie jakąś konkretną formę ochrony jej praw. Jak
wspomniano wyżej, w myśl przepisu kan. 1620 nr 7, nikomu nie wolno
odmówić prawa do obrony, gdyż powoduje to nieusuwalną nieważność
wyroku. Oczywiście, do ważności procesu o nieważność małżeństwa
nie jest wymagane faktyczne skorzystanie stron procesowych z prawa
do obrony, ale zagwarantowanie przez sąd tej możliwości. Gwarancje
te dotyczą poszczególnych faz procesu, a strona ma prawo do obrony
w każdym etapie procesu. Zatem zainteresowana strona procesowa
może bronić i korzystać ze swojego uprawnienia opartego na przepisie
prawa kanonicznego na różnych etapach procesu, począwszy od prośby o wszczęcie procesu i zawiązania sporu, w fazie dowodowej procesu, fazie dyskusji oraz etapie decyzji.
3.1. Wszczęcie procesu i zawiązanie sporu – faza wstępna procesu
Postępowanie procesowe o nieważność małżeństwa rozpoczyna się
od złożenia skargi powodowej odpowiadającej wymogom prawa63,
która powinna być skierowana do kompetentnego sędziego64. Sędzia,
zgodnie z art. 114 instrukcji Dignitas connubii, nie może rozpoznać
żadnej sprawy, dopóki nie zostanie przedstawiona prośba przez tego,

62
DC, art. 113 § 1; Por. W. K i w i o r, Zasady działania obowiązujące w sądach i strony procesowe, w: Proces małżeński według instrukcji „Dignitas connubii”. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego
w Gródku nad Dunajcem w dniach 13-14 czerwca 2005 roku, red. T. Rozkrut, Tarnów
2006, s. 71-72.
63
Zob. kan. 1501-1504 KPK.
64
Kan. 1673 KPK; DC, art. 10-11.
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kto ma prawo zaskarżyć małżeństwo65. Przyczyną złożenia skargi
winno być przekonanie strony powodowej o słuszności swoich roszczeń, które powinno zostać poparte przytoczeniem faktów i dowodów potwierdzających to przekonanie i uprawnienie. Na etapie skargi
powodowej, adwokat może służyć stronie swoją fachową pomocą, pomagając w redagowaniu skargi i sprecyzowaniu tytułu sprawy; występuje on wtedy bardziej w roli doradcy prawnego niż adwokata w sensie
formalnym66.
W dekrecie przyjmującym skargę powodową przewodniczący kolegium sędziowskiego powinien, zgodnie z art. 126 § 1 instrukcji
Dignitas connubii, wezwać, czyli pozwać przed sąd pozwanego ustalając czy ma on odpowiedzieć na piśmie na żądania powoda, czy też
stawić się przed trybunałem67. Racją przepisu dotyczącego cytacji
jest zapewnienie sprawiedliwej obrony własnych praw i określenia
przedmiotu sporu68. Czy jednak w przypadku braku wezwania strony
pozwanej będziemy mieli do czynienia z odmową prawa do obrony,
o czym, mówi kan. 1620 nr 7 KPK? Wskazywana instrukcja w art. 128
stwierdza, że brak wezwania strony pozwanej powoduje, o ile sama nie
stawiła się w sądzie, nieważność akt procesowych, a w konsekwencji
nieważność wyroku69. Jest to jednak nieważność usuwalna, a zatem
nie ta o której mówi prawodawca kodeksowy w przypadku odmowy
prawa do obrony. Mamy więc do czynienia z inną formą nieważności
wyroku, zwłaszcza że nawet jeśli wyrok będzie nieważny z powodu
braku cytacji strony pozwanej, nie oznacza to, że strona ta nie może
mieć wiedzy o złożonej przez powoda skardze powodowej. Można zatem powiedzieć, że jakkolwiek brak wezwania powoduje nieważność
wyroku, to nie jest to nieważność z powodu odmowy prawa do obrony.
Można jednak mieć wątpliwość czy w przypadku gdy strona pozwana
nie ma faktycznie wiedzy o złożonej przez powoda skardze powodo65
Por. kan. 1501 KPK; DC, art. 92-93 i 114; Por. H. S t a w n i a k, Wprowadzenie
sprawy i zakończenie instancji według instrukcji “Dignitas connubii”, w: Proces małżeński według instrukcji „Dignitas connubii”…, s. 76-77; R. S z t y c h m i l e r,
Prawo do obrony w procesie kanonicznym…, s. 795-796.
66
W. K r a i ń s k i, Prawo do obrony w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa…, s. 351.
67
Por. kan. 1508 § 1 KPK.
68
Por. H. S t a w n i a k, Wprowadzenie sprawy i zakończenie instancji według instrukcji “Dignitas connubii”..., s. 82.
69
Zob. kan. 1622, nr 5 KPK.
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wej o nieważności małżeństwa, brak cytacji rzeczywiście nie oznacza
odmowy prawa do obrony? Opinie kanonistów co do rozstrzygnięcia
tej kwestii są różne. Zdaniem G. Erlebacha działania sędziego w odniesieniu do zapewnienia prawa do obrony stronie pozwanej muszą
wykluczać negację tegoż prawa, która miałaby miejsce w przypadku
braku pewnej cytacji strony pozwanej70. Wydaje się, że można przyjąć,
iż brak cytacji strony sam w sobie powoduje jedynie nieważność usuwalną wyroku i nie jest w czystej formie odmową prawa do obrony, to
jednak tenże brak cytacji świadczy o tym, że już od początku działania
procesowe strony pozwanej poddane zostały pewnemu ograniczeniu.
Należy zauważyć, że nie można mówić o odmowie prawa do obrony
jeśli sędzia powiadomi później stronę pozwaną o przedmiocie zawiązania sporu lub strona pozwana rzeczywiście wie o złożonej skardze
i sama stawi się w sądzie. Należy jednak mieć pewność, którą daje akt
pozwania sądowego71.
Jeżeli mówimy o prawie do obrony na tym etapie procesu, to musimy też rozważyć kwestię odnoszącą się do dostarczenia stronie pozwanej skargi powodowej72. W myśl art. 127 § 3 instrukcji Dignitas
connubii do wezwania sądowego należy dołączyć zasadniczo skargę
powodową, chyba że przewodniczący lub sędzia, z ważnych racji,
uzna inaczej. W tym przypadku należy jednak pozwanemu przedstawić
przedmiot sprawy i motywy skargi dołączone przez powoda73. Można
stwierdzić, że brak przedstawienia skargi powodowej stronie pozwanej
ogranicza równą pozycję stron w procesie w odniesieniu do samego
sporu, to jednak jest on zagwarantowany prawem sędziego w szczególnych przypadkach, a zatem nie może być traktowany jako odmowa
prawa do obrony, gdyż czasami brak wspomnianego załączenia skargi powodowej może być pożyteczny dla poznania prawdy obiektywnej o małżeństwie stron. Celem jednak zachowania prawa do obrony
i równości procesowej stron, skarga powodowa winna być udostępniona stronie przy okazji przesłuchania.
Należy również zauważyć, iż zgodnie z kan. 1677 § 2 KPK i art. 135
§ 1 instrukcji, po upływie piętnastu dni od zawiadomienia o dekrecie
70
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. 104-106.
71
Zob. DC, art. 130 § 1.
72
Por. kan. 1507, 1508 § 2 KPK.
73
Por. kan. 1508 § 2 KPK.
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cytacyjnym przewodniczący lub ponens powinien w ciągu dziesięciu
dni dekretem sformułować wątpliwość, a więc określić z jakiego tytułu
lub tytułów zaskarża się ważność małżeństwa stron. Dekret ten powinien być, zgodnie z art. 135 § 4 Instrukcji, podany do wiadomości stron,
które jeśli nie wyraziły wcześniej zgody, mogą w ciągu dziesięciu dni
odwołać się do kolegium sędziowskiego, by dekret został zmieniony74.
Można postawić pytanie, czy brak wspomnianej czynności procesowej
oznacza odmowę prawa do obrony? Kanoniści nie udzielają zgodnej
odpowiedzi na tak sformułowane pytanie. Niektórzy twierdzą, że nie
zostaje naruszone prawo do obrony, gdyż sędzia nie ma prawa formułować przedmiotu zawiązania sporu z własnej inicjatywy, a czyni to
tylko w oparciu o tytuły podane przez strony w skardze powodowej lub
też w odpowiedzi strony pozwanej na dekret cytacji. Takie działanie
ma charakter czysto techniczny75. Jeżeli sędzia określiłby samoistnie
przedmiot sporu, a więc nie w oparciu o tytuły określone przez strony, wyrok będzie dotknięty wadą nieważności nieusuwalnej, o której
mówi kan. 1620, nr 4 KPK, oczywiście przy założeniu, ze strona pozwana została zgodnie z prawem pozwana do sądu poprzez akt cytacji.
Inni kanoniści uważają, że w przypadku braku powiadomienia o dekrecie zawiązania sporu można mówić o odmowie prawa do obrony,
gdyż zostaje postawiona w wątpliwość idea sporności procesu, nie tylko charakterystyczna dla procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, ale wręcz fundamentalna76.
3.2. Faza dowodowa procesu
W kontekście omawianego sensu i racji „prawa do obrony” w procesie o nieważność małżeństwa, w fazie dowodowej procesu uprawnienie to realizowane jest przede wszystkim poprzez:
–– prawo do obecności podczas przesłuchania stron, świadków i biegłych77, przy czym sędzia, z powodu okoliczności osób i rzeczy,
może zarządzić inaczej78;
74
Por. H. S t a w n i a k, Wprowadzenie sprawy i zakończenie instancji według
Instrukcji „Dignitas connubii”…, s. 84.
75
Por. S. G h e r r o, Il diritto alla difesa nei processi matrimoniali canonici,
Monitor Ecclesiasticus 113(1988), s. 12.
76
Por. M.J. A r r o b a C o n d e, Diritto processuale canonico, Roma 1993, s. 313.
77
Kan. 1678 § 1, nr 1 KPK.
78
Kan. 1559 KPK.
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–– prawo do stawiania za pośrednictwem sędziego pytań świadkom79;
–– prawo do przeglądania akt procesowych, nawet przed ich publikacją i prawo do możliwości zapoznania się z dowodami przedłożonymi przez strony80;
–– prawo do przeglądania akt procesowych, które nie są jeszcze
znane oraz prawo do otrzymania odpisów akt sprawy podczas
publikacji81;
–– prawo do zapoznania się podczas publikacji z aktami, których utajnienie przed stronami sędzia uzna za konieczne, po uprzednim złożeniu przysięgi lub przyrzeczenia zachowania tajemnicy82.
Mając na uwadze powyższe, można w kontekście racji i sensu
ochrony „prawa do obrony” postawić kilka pytań odnoszących się do:
konieczności przesłuchania stron procesowych, prawa stron do proponowania różnych środków dowodowych, możliwości zapoznania się
stron z aktami procesowymi w trakcie trwania postępowania dowodowego, utajnienia pewnych akt sprawy.
Najpierw należy postawić pytanie czy istnieje konieczność przesłuchania stron procesowych? Zgodnie z kan. 1530 KPK sędzia zawsze
może przesłuchać strony i powinien to uczynić na wyraźne żądanie
strony lub dla udowodnienia faktu, który ze względu na interes publiczny wymaga usunięcia wątpliwości. Instrukcja Dignitas connubii
używa określenia bardziej obligatoryjnego, kładąc akcent na możliwość przesłuchania stron przez sędziego celem dokładnego poznania
prawdy83. Z zapisu kodeksowego można wywnioskować, iż przesłuchanie stron nie jest obligatoryjne, poza wskazanymi przypadkami
i pozostawione jest osądowi sędziego. Natomiast Instrukcja sugeruje,
że jest ono obowiązkowe. Na ogół jednak sędziowie dążąc do wyjaśnienia prawdy procesowej „robią wszystko”, ażeby strony procesowe
zostały przesłuchane. Jest to istotne i wskazane przede wszystkim dla
ustalenia określonych faktów, które najlepiej znają strony procesowe,
jak też dla całej instrukcji sprawy. Zrezygnowanie z zeznań stron, co
jest niespotykane w praktyce sądowniczej, byłoby pozbawieniem się
przez sędziego możliwości rzetelnej oceny faktów i dotarcia do obiek79
80
81
82
83

Kan. 1561 KPK.
Kan. 1678 § 1, nr 2 KPK.
Kan. 1598 § 1 KPK; Zob. DC, art. 235 § 1.
DC, art. 234.
Zob. DC, art. 177.
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tywnej prawdy o rozpatrywanym małżeństwie84. Gdyby zaś sędzia
uznał wspomniane przesłuchanie za niekonieczne wydaje się, że nie
będziemy mieli z odmową prawa do obrony, gdyż motywacja strony
powodowej określona jest w skardze powodowej, a strona pozwana
zawsze może odpowiedzieć na cytację na piśmie85.
Do istoty „prawa do obrony” należy zapewne prawo stron do proponowania i przedstawiania sędziemu różnych środków dowodowych.
Stanowi to podstawową wartość procesu o nieważność małżeństwa
i wskazuje, iż strony mają zapewnione prawo obrony własnych interesów, jak też umożliwia poznanie prawdy obiektywnej o małżeństwie
stron. Strony powinny mieć tutaj zapewnioną swobodę w zgłaszaniu
dowodów. Ich wartość i ostateczna ocena należy przecież i tak do
sędziego86. Niedopuszczenie dowodów godziwych, uzasadnionych
i koniecznych może być formą odmowy prawa do obrony, jak też nie
powiadomienie adwokata o terminach planowanych przesłuchań, nieuwzględnienie jego wniosków o dostosowanie terminu przesłuchań do
jego możliwości, niedopuszczenie adwokata do przedstawiania dodatkowych pytań lub nie zapisywanie w protokole istotnych dla sprawy
zeznań stron i świadków. Odmową prawa do obrony może być również
niedopuszczenie konkretnych środków dowodowych, gdy ich związek
ze sprawą jest niewątpliwy, a w sprawie nie dostarczono jeszcze zbyt
dużej ilości środków dowodowych87.
Zagwarantowaniem „prawa do obrony” jest możliwość zapoznania się stron z aktami procesowymi. Jeżeli chodzi o zapoznanie się
w trakcie trwania postępowania dowodowego, to wydaje się, że odmowa tej czynności nie stanowi odmowy prawa do obrony, gdyż kan. 1598
§ 1 KPK oraz art. 229 § 3 instrukcji Dignitas connubii stwierdzają, iż
po zebraniu dowodów, sędzia pod sankcją nieważności musi dekretem zezwolić stronom i ich adwokatom na przejrzenie akt, które nie
są im znane, w kancelarii trybunału. Przepis ten jest oczywistym zagwarantowaniem prawa do obrony, którego naruszenie, zgodnie z kan.
1620, nr 7 KPK powoduje nieusuwalną nieważność wyroku. Instrukcja
84
T. R o z k r u t, Dowody, w: Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, red. T. Rozkrut, Sandomierz 2007, s. 255.
85
Zob. kan. 1513 § 1 i 2 KPK.
86
R. S z t y c h m i l e r, Prawo do obrony w procesie kanonicznym…, s. 800801.
87
Tamże, s. 804-805.

[19]

RACJE I SENS „PRAWA DO OBRONY”

215

Dignitas connubii w art. 231 stwierdza natomiast, że naruszenie przepisu art. 229 § 3, a więc traktującego o możliwości przejrzenia akt procesowych, prowadzi do nieważności usuwalnej wyroku, w przypadku
zaś odmówienia prawa do obrony, nieważności nieusuwalnej. Wynika
z tego, że naruszenie tego przepisu może powodować nieważność
usuwalną lub nieusuwalną wyroku, a zatem nie w każdym przypadku można mówić o odmowie prawa do obrony88. Jeśli zatem odmowa
przejrzenia akt uniemożliwia wykonanie prawa do obrony stronie jest
oczywiste, ze mamy do czynienia z nieważnością nieusuwalną wyroku89. W innych sytuacjach można mówić tylko o usuwalnej nieważności wyroku. Oznacza to, że z zasady brak publikacji akt powoduje
jedynie nieważność usuwalną wyroku, o ile strona pomimo tego braku
pozna dowody wyprodukowane w procesie. Jeśli zaś nie, wtedy brak
wiedzy o tychże dowodach skutkuje odmową prawa do obrony, gdyż
strona nie jest w stanie ustosunkować się do dowodów czy też aktów,
których nie była w stanie poznać.
Art. 230 instrukcji Dignitas connubii stanowi, że sędzia, dla uniknięcia bardzo poważnych niebezpieczeństw może zdecydować, iż jakiegoś aktu nie należy nikomu ujawniać z tym zastrzeżeniem, że prawo
do obrony zostanie zawsze nienaruszone. Oznacza to, że jest możliwa
publikacja jedynie częściowa, pod warunkiem że utajnienie jakiegoś
aktu nie przyczyni się do niepełnego poznania sprawy przez stronę90.
Jest to oczywiście wyjątek od ogólnej zasady, zawartej w kan. 1598
KPK i art. 229 § 3 instrukcji, i nie może być traktowany jako zasada.
Dlatego art. 234 instrukcji zaznacza, że jeśli sędzia, dla uniknięcia najbardziej poważnych niebezpieczeństw, utrzymuje że jakiegoś aktu nie
należy ujawniać stronom, taki akt może być przejrzany przez adwokatów stron, po uprzedniej przysiędze lub przyrzeczeniu zachowania
tajemnicy. Co więcej, sędzia ma prawo w świetle art. 232 § 1 zobowiązać strony do złożenia przysięgi lub przyrzeczenia, aby z pozyskanej
wiedzy korzystały jedynie w celu wykonywania prawa do obrony na
forum sądowym. W przypadku odmowy złożenia przysięgi, czy też
przyrzeczenia, zgodnie z art. 232 § 2 zakłada się, ze strona zrzekła się
możliwości przejrzenia akt.
88
A. D z i ę g a, Sprawy wpadkowe, publikacja akt, dyskusja sprawy (art. 217245), w: Proces małżeński według instrukcji „Dignitas connubii”…, s. 117-118.
89
Zob. kan. 1620, nr 7 KPK.
90
Por. T. R o z k r u t, Dowody…, s. 309.
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Należy zauważyć, co zaznacza Jan Paweł II w swoim przemówieniu do Roty Rzymskiej z 1989 roku, aby jawność kanonicznego postępowania procesowego w procesie o nieważność małżeństwa nie
wykraczała poza jej poufną naturę91. Sędzia kościelny winien, na ile
to możliwe i zgodne z normami prawa kanonicznego, zagwarantować
ochronę intymności w prowadzonym procesie małżeńskim. Szukanie
prawdy obiektywnej o danym małżeństwie nie może bowiem zdradzić
zaufania stron i świadków występujących w procesie. Wiąże się z tym
również problem i dylemat udostępniania czy też nie udostępniania
sądom cywilnym akt kościelnego procesu małżeńskiego. Mając na
uwadze powyższe przemówienia Jana Pawła II oraz zapis konkordatu,
mówiący o autonomii państwa i Kościoła katolickiego (art. 1), należy
powiedzieć, że praktyka udostępniania sądom cywilnym akt procesu
kościelnego byłaby raczej niezgodna z myślą Kościoła92.
Możemy zatem powiedzieć, że z odmową prawa do obrony mamy
do czynienia wówczas kiedy sędzia nie umożliwi stronom przejrzenia
akt w siedzibie trybunału, a przynajmniej nie uczyni tego w takim zakresie, w jakim jest to możliwe biorąc pod uwagę konieczność utajnienia niektórych z nich. Konieczne jest i bardzo ważne, aby strony
procesowe wiedziały, iż postępowanie procesowe zmierza ku końcowi, że środki dowodowe zostały zgromadzone i że mają prawo zapoznania się z nimi w miejscu i terminie wyznaczonym przez sędziego.
3.3. Faza dyskusji sprawy
W fazie dyskusji omawiane uprawnienie „prawa do obrony” realizowane jest głównie przez:
–– prawo do przedłożenia na piśmie obrony93,
–– prawo do repliki na głos adwokata strony przeciwnej lub obrońcy
węzła małżeńskiego94,

91
J o a n n e s P a u l u s II, Ad Romanae Rotae auditores, officiales et advocatos coram admissos (26 Ianuarii 1989)…, s. 925; Por. T. R o z k r u t, Ochrona sądowa praw wiernych – szczegółowe zagadnienia wybrane…, s. 113.
92
T. R o z k r u t, Ochrona sądowa praw wiernych – szczegółowe zagadnienia wybrane…, s. 113-114.
93
Kan. 1601 KPK; DC, art. 240 § 1.
94
Kan. 1603 § 1 KPK; DC, art. 242 § 1.
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–– prawo do przedłożenia innych dokumentów czy opinii biegłych,
które powinny zostać opublikowane zgodnie z kan. 160095,
–– gdyby sędzia nie dał odpowiedniego czasu na przedstawienie uwag
lub gdy były przedstawione, a sędzia je odrzucił, mamy do czynienia z nadużyciem prawa do obrony, a co za tym idzie, można zaskarżyć sentencję z kan. 1620 nr 7 KPK96.
Jak nakazują przepisy prawa kanonicznego, kan. 1601 KPK oraz art.
240 § 1 instrukcji Dignitas connubii, po zamknięciu postępowania dowodowego sędzia powinien wyznaczyć odpowiedni okres czasu, aby
zostały przedstawione pisemne obrony i uwagi. Wyznaczenie przez
sędziego odpowiedniego okresu czasu stanowi fundamentalny punkt
zachowania prawa do obrony, które przysługuje stronom w procesie.
Zgodnie z instrukcją procesową strony nie mają obowiązku udzielenia odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego czy też strony
przeciwnej, ale posiadają prawo do takiej odpowiedzi i nikt tego prawa nie może ich pozbawić. Dlatego sędzia ma obowiązek wyznaczyć
określony czas, instrukcja określa go jako „krótki”97, aby strony mogły
z tego prawa skorzystać. Jednocześnie, jak zaznacza instrukcja w art.
242 § 2, mają prawo do przesłania uwag jedynie raz, chyba że sędzia
z poważnej przyczyny uzna, iż należy je przyznać ponownie.
W dyskusji sprawy to obrońca węzła małżeńskiego, zgodnie z art.
243 § 1 instrukcji, ma prawo być wysłuchany jako ostatni. Wtedy
mamy do czynienia z naruszeniem prawa do obrony, jeśli nie został
wyznaczony stronom określony czas na przesłanie uwag lub jeśli sędzia odmówił przyjęcia takowych uwag. Oznacza to, że jeśli strony nie
przygotują uwag w wyznaczonym terminie albo zdadzą się na wiedzę
i sumienie sędziego, w myśl art. 245 § 2 instrukcji Dignitas connubii,
sędzia może natychmiast, po uzyskaniu uwag obrońcy, przystąpić do
ogłoszenia wyroku. Sędzia zatem nie ma obowiązku przynaglać czy
przypominać stronom o udziale w dyskusji, jednakże zawsze winien
zażądać uwag obrońcy węzła małżeńskiego98. Jeżeli adwokaci zaniedbują przedstawienie w użytecznym czasie obron, strony powinny zostać o tym powiadomione przez sędziego i zachęcone do osobistego
95
W. K r a i ń s k i, Prawo do obrony w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa…, s. 351.
96
Tamże, s. 352.
97
Zob. DC, art. 242 § 1.
98
Por. kan. 1606 KPK; DC, art. 245 § 2.

218

KS. J. GRĘŹLIKOWSKI

[22]

działania w wyznaczonym czasie lub za pośrednictwem nowego adwokata legalnie ustanowionego99.
3.4. Faza decyzyjna i zaskarżająca sentencję
W myśl kan. 1614 KPK oraz art. 257 § 1 instrukcji Dignitas connubii, wyrok nie posiada żadnej mocy prawnej przed jego ogłoszeniem,
chociażby nawet część rozstrzygająca wyroku została za zezwoleniem
sędziego podana do wiadomości stron procesowych. Prawo do obrony
w fazie decyzyjnej procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa
odnosi się do publikacji wyroku. Jest ona konieczna dla zagwarantowania stronie możliwości poznania uzasadnienia wyroku, o której
mówi kan. 1612 § 3 KPK, a co w konsekwencji oznacza możliwość
złożenia stosownej apelacji. Wyrok nabiera więc mocy prawnej dopiero wraz z jego publikacją100. Ogłoszenie, czyli powiadomienie o wyroku – zgodnie z art. 258 § 1 instrukcji – powinno być dokonane przez
doręczenie go stronom lub ich pełnomocnikom, albo przez przesłanie
im egzemplarza wyroku101. Na konieczność opublikowania wyroku
bardzo mocno – jak to już wspomniano – zwrócił uwagę Jan Paweł II
w przemówieniu do pracowników Roty Rzymskiej z 1989 r. Zapytał
wprost: „jak mogłaby jedna ze stron bronić się na stopniu apelacyjnym
przeciwko wyrokowi wydanemu przez trybunał niższego stopnia, jeżeli byłaby pozbawiona prawa do poznania jego motywów zarówno
prawnych (in iure), jak i faktycznych (in facto)?”102
Zgodnie z kan. 1630 KPK oraz art. 281 § 1 instrukcji termin złożenia apelacji liczy się od dnia otrzymania wiadomości o ogłoszeniu
wyroku. Jednocześnie, co jest bardzo ważne, sędzia ogłaszając wyrok winien, dla zagwarantowania prawa do obrony strony procesowej,
wskazać konkretne środki przy pomocy których może być on podważony. Winien również, w myśl art. 257 § 2 instrukcji, wskazać trybunał
Roty Rzymskiej jako trybunał apelacyjny II instancji dla wszystkich
sądów I instancji. Przypomniał o tym również Jan Paweł II we wspomnianym przemówieniu wskazując, że w celu jeszcze lepszego zagwa99
DC, art. 245 § 1; Por. A. D z i ę g a, Sprawy wpadkowe, publikacja akt, dyskusja sprawy (art. 217-245)…, s. 125-126.
100
DC, art. 257 § 1.
101
DC, art. 130.
102
J o a n n e s P a u l u s II, Ad Romanae Rotae auditores, officiales et advocatos coram admissos (26 Ianuarii 1989)…, s. 926.
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rantowania prawa do obrony, ogłoszony wyrok winien wskazać środki,
za pomocą których można go podważyć103.
W świetle tego co powiedziano, nie jest do przyjęcia praktyka stosowana w niektórych sądach kościelnych polegająca na przekazywaniu
stronom jedynie części decyzyjnej wyroku lub podawanie informacji
o możliwości przejrzenia wyroku w siedzibie trybunału albo wskazanie, iż strona może otrzymać kopię wyroku po uprzednim zgłoszeniu
takiej prośby. Należy bowiem pamiętać, iż przesłanie stronom całej
treści wyroku jest niezbędne w perspektywie złożenia ewentualnej
apelacji, gdzie strony mają możliwość ustosunkowania się do motywacji i uzasadnienia zawartego w wyroku.
W tym miejscu trzeba wspomnieć o środkach zaskarżenia wyroku.
Otóż wyrok sądowy rozstrzygający spór stwarza domniemanie prawne,
że jest on ważny i sprawiedliwy. Może się jednak zdarzyć, że wyrok
wydany przez sędziego kościelnego będzie nieważny, np. z powodu pominięcia istotnych przepisów procesowych, albo niesprawiedliwy, na
skutek złej oceny stanu faktycznego lub naruszenia prawa materialnego
spowodowanego błędną wykładnią lub niewłaściwym zastosowaniem
tegoż prawa. Możliwość zaistnienia takich sytuacji spowodowała, że
prawodawca kościelny ustanowił przepisy umożliwiające osobie pokrzywdzonej zaskarżenie wyroku104. Istnieją dwa zwyczajne środki
zaskarżenia wyroku: apelacja do wyższego sędziego i skarga o jego nieważność. W imię należnego stronom procesowym „prawa do obrony”
przysługuje im prawo do apelacji, czyli prawo odwołania się od wyroku wydanego w instancji niższej do sądu instancji wyższej z prośbą
o ponowne rozpatrzenie sprawy i uchylenie lub zmianę krzywdzącego
wyroku105. Należy pamiętać, że odmówienie stronie prawa do obrony,
jak to już wspomniano, powoduje z mocy samego prawa (kan. 1620
nr 7 KPK), nieusuwalną nieważność wyroku. Nie powinno się zatem
apelować od nieważnego wyroku. Jednak można to uczynić dopóki ta
nieważność nie zostanie prawomocnie stwierdzona106. Innym środkiem
103
Zob. kan. 1614 KPK; J o a n n e s P a u l u s II, Ad Romanae Rotae auditores, officiales et advocatos coram admissos (26 Ianuarii 1989)…, s. 927.
104
R. S z t y c h m i l e r, Prawo do obrony w procesie kanonicznym…, s. 802.
105
Zob. DC, art. 279 § 1; Zob. M. G r e s z a t a, Zaskarżenie wyroku, proces dokumentalny, w: Proces małżeński według instrukcji „Dignitas connubii”…, s. 151157.
106
R. S z t y c h m i l e r, Prawo do obrony w procesie kanonicznym…, s. 803.
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zaskarżenia wyroku jest skarga o jego nieważność. Możliwa jest ona
w kilku sytuacjach i zgodnie z art. 271 instrukcji Dignitas connubii
może być zgłoszona drogą skargi lub drogą zarzutu107.
Norma kan. 1620 nr 7 KPK, jest fundamentalna w omawianym temacie, gdyż wyraźnie chroni prawa człowieka do obrony oraz wskazuje, że prawo to jest naturalnym prawem stron w procesie. Powstaje
pytanie co należy rozumieć pod pojęciem „odmówienia” prawa do
obrony. Ks. prof. R. Sztychmiler, za ks. prof. G. Erlebachem, stwierdza, że należy brać pod uwagę następujące elementy: ciężkość naruszenia prawa do obrony, miejsce jego złamania, czyli etap procesu oraz
fakt naruszenia tego prawa w stopniu istotnym, „może to zatem być
całkowite wykluczenie prawa do obrony, jak też wykluczenie częściowe, ale w stopniu istotnym”108.
Zakończenie
Podjęty temat wykazał i uświadomił, jakie są racje i sens „prawa do
obrony” w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa. Przede
wszystkim wynika ono z prawa naturalnego i jest ściśle związane
z godnością osoby ludzkiej, której uznanie wymaga uszanowania
i obrony jej praw. Każdy człowiek ma prawo do obrony. Prawo to
należy do uprawnień związanych z osobą ludzką i wyprzedza każde
prawo stanowione. Jest prawem podstawowym i fundamentalnym wynikającym z istnienia innych fundamentalnych praw, których ochrona powinna być zagwarantowana w Kościele. Zachowanie tego prawa
wynika nie tylko z fundamentalnych praw osoby, ale jest konieczne dla
realizacji sprawiedliwości procesu, której istotą jest wydanie sprawiedliwego, a więc opartego na obiektywnej prawdzie, wyroku dotyczącego danego małżeństwa.
Omawiane „prawdo do obrony” ma nie tylko oparcie w prawie naturalnym, ale ma szczegółowe odniesienie do kanonicznego prawa
procesowego. Normy tego prawa gwarantują stronom procesowym
nienaruszalne prawo do obrony w sprawach o nieważność małżeństwa,
prawo to promują i podkreślają jego ważność, znaczenie oraz precyzyjne i wnikliwe stosowanie dla wyjaśnienia prawdy obiektywnej pro107
Zob. M. G r e s z a t a, Zaskarżenie wyroku, proces dokumentalny, w: Proces
małżeński według instrukcji „Dignitas connubii”…, s. 146-151.
108
R. S z t y c h m i l e r, Prawo do obrony w procesie kanonicznym…, s. 803.
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wadzonego procesu. Kanoniczne prawo procesowe wyróżnia dwie
dystynkcje: prawo do obrony oraz wykonywanie prawa do obrony.
Strony procesowe mają zagwarantowane prawo do obrony we wszystkich fazach procesu: wszczęciu i zawiązaniu sporu, w fazie dowodowej, dyskusji oraz decyzyjnej i zaskarżającej wyrok. W wykonywaniu
prawa do obrony strony mogą posiłkować się takimi figurami procesowymi jak: kurator, pełnomocnik i adwokat. Ważne jest, aby w procesie o nieważność małżeństwa została zachowana zasada sporności
procesu, która wymaga zachowania prawa do obrony każdej ze stron.
Gwarancje te dotyczą w szczególny sposób aktu cytacji, powiadomienia o przedmiocie sporu, możliwości prezentowania różnych środków
dowodowych, publikacji akt sprawy i publikacji wyroku.
Prawo do obrony pozwala również dotrzeć do prawdy o ważności
zaskarżonego małżeństwa i wydać sędziemu wyrok. Kryterium inspirującym posługę każdego sędziego w procesie kanonicznym – jak
stwierdza Jan Paweł II w przemówieniu do Roty Rzymskiej w 2005
roku – jest jego umiłowanie prawdy. Nie może się jej bać, ulegając
bojaźni niezaspokojenia czyichś oczekiwań lub aspiracji109. W procesie
o nieważność małżeństwa ważna jest prawda obiektywna o danym
małżeństwie. Dlatego „każda sentencja sprawiedliwa orzekająca ważność lub nieważność małżeństwa umacnia kulturę nierozerwalności
zarówno w Kościele jak i w świecie”110. Stąd sędzia kościelny powinien szukać przede wszystkim prawdy o małżeństwie, nie może zaś
dać się owładnąć fałszywej formie „miłosierdzia”111.
Prawo do obrony ma również zagwarantować wiernym prawo poznania prawdy o ich małżeństwie. Prawo to należy zawsze interpretować w kontekście obowiązku, jaki mają strony odnośnie poszukiwania
prawdy obiektywnej o ich małżeństwie. Nie oznacza ono prawa do nieważności małżeństwa lub prawa do jego ważności. Oznacza natomiast
109
Por. J o a n n e s P a u l u s II, Ad Romanae Rota auditores, oficiales et advocatos coram admissos (29 Ianuarii 2005), AAS 97(2005), n. 5, s. 166.
110
J o a n n e s P a u l u s II, Ad Romanae Rotae tribunal (28 Ianuarii 2002),
AAS 94(2002), n. 7, s. 345.
111
Tamże; Ciekawe rozważania na temat tożsamości sędziego kościelnego snuje ks. prof. R. Sobański, które w tym miejscu wypada zauważyć i wnikliwie przeczytać, gdyż ukazują dylematy sędziowskie, jak też stan polskiego sądownictwa. Zob.
R. S o b a ń s k i, Uwagi o tożsamości sędziego kościelnego, Prawo Kanoniczne
45(2002) nr 3-4, s. 3-22.
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zagwarantowanie stronom ich podstawowych praw procesowych, do
których zalicza się prawo złożenia zeznań i innych oświadczeń, prawo przedstawienia dowodów, prawo poznania akt procesu oraz prawo
przedstawienia stosownych obron czy zaskarżenia wyroku112.
Arguments and sense of the “right to defence” in process for nullity of matrimony
“Right to defence” in canonical process for nullity of matrimony results first of
all from natural right and it is strictly connected with the dignity of human being,
recognition of which requires to respect and defend human’s rights. Each man has a right
for defence. This right belongs to the rights related with human being and it precedes
each codified statutory law. It is basic and fundamental right resulting form existence
of other fundamental rights, protection of which should be guaranteed in the Church.
Keeping this right is necessary for realization of justice and objectivity of the process.
Norms of this law guarantee to the litigants inviolable right to defence in cases
for nullity of matrimony, they promote this right and underline its importance and
meaning as well as its precise application to clarify the truth of objectively conducted
suit. Canon process law distinguish two distinctions: right to defence and exercising
the right to defence. Litigants have the rights to defence guaranteed in all stages of
the suit: starting the proceedings and initiation of dispute, in stage of showing the
evidence, discussion as well as in decision stage and attacking the judgment phase.
Exercising the right to defence the litigants can support themselves using such suit
figures as: guardian, attorney in fact and lawyer. It is important, so as in the suit for
nullity of the matrimony, a contention suit rule was kept, which requires keeping the
right for defence to each litigant. These guarantees apply in special way to citation
act, notifying about subject of dispute, possibility to present different evidence means,
publishing the records of the case, presentation of applicable defences, publication of
sentence and its appeal.
Right to defence also allows the tribunal conducting the case to get to the truth about
validity of questioned matrimony and to pass the sentence by the judge. Furthermore it
guarantees to the faithful the right to know the truth about their matrimony. This right
should be always interpreted in context of duty the litigants have regarding searching
for objective truth about their marriage. This means guaranteeing to litigants their
basic process rights.

112
Por. J o a n n e s P a u l u s II, Ad Romanae Rota iudices habita (22 Ianuarri
1996), AAS 88(1996), n. 3, s. 775.
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ANIMADVERSIONES OBROŃCY WĘZŁA
MAŁŻEŃSKIEGO W TRYBUNALE APELACYJNYM
Treść: Wstęp. – 1. Obrońca węzła małżeństwa – opiekun małżeństwa. – 2. Rola
obrońcy węzła małżeńskiego według kan. 1682 § 2 KPK. – 3. Treść uwag obrońcy
węzła wymaganych w kan. 1682 § 2. KPK. – 4. Dekret ratyfikacyjny a uwagi obrońcy
węzła. – Zakończenie.

Wstęp
Kiedy w 1741 r. papież Benedykt XIV powoływał do życia urząd
obrońcy węzła w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa1,
wówczas z pewnością nie miał na myśli angażowania osoby, którą
w konkretnym procesie wystarczy ustanowić, niczego od niej nie żądając i nie udzielając jej żadnych praw. Wręcz przeciwnie, zamysłem
papieża było danie swego rodzaju panaceum na istniejące nadużycia
w trybunałach kościelnych oraz na naprawę postępującej degradacji życia religijno-moralnego2. Od tego momentu urząd obrońcy węzła stanowi pars neccesaria ad iudicii validitatem ed integritatem3,
w związku z czym jego obecności w procesie nie można odmówić
istotnego znaczenia. Zgodnie z wolą prawodawcy kościelnego, prawa
i obowiązki defensora konkretyzują się na każdym etapie postępowania sądowego4; innymi słowy – nie ograniczają się do sformułowania
i przedstawienia uwag podczas dyskusji sprawy. Niemniej jednak
przedmiotem analizy niniejszego studium nie jest interpretacja poszcze1
Por. B e n e d y k t XIV, Konstytucja Dei miseratione, 3.11.1741, w: P. Gasparri
(red.), Codicis Iuris Canonici Fontes, vol. I, Romae 1926, s. 695-701.
2
Por. M. S t a s i a k, Dylemat defensora: chronić instytucję małżeństwa czy dobro osoby, w: A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz, Divina et Humana. Księga jubileuszowa
w 65. Rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, Lublin 2001, s. 707.
3
B e n e d y k t XIV, Konstytucja Dei miseratione, dz. cyt., s. 697.
4
KPK, kan. 1434, 1533, 1678 § 1.
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gólnych zadań mu powierzonych, ale konkretne zadanie wypełniane
w trybunale apelacyjnym, jednocześnie widziane zawsze w perspektywie ogólnego obowiązku obrońcy węzła przedstawiania i proponowania wszystkiego, co w sposób racjonalny może być przytoczone
przeciwko nieważności lub rozwiązaniu.
Wybór tematyki nie jest przypadkowy. Wprawdzie dwuletnia zaledwie praktyka na stanowisku obrońcy węzła małżeńskiego nie pozwoliłaby mi wypowiadać się na pewne tematy w sposób autorytatywny
i nie pozostawiający cienia wątpliwości, jednak gdy własne wnioski
znajdują poparcie w dostępnej literaturze zagadnienia (będącej często
wynikiem doświadczenia innych defensorów), wówczas sprawa wydaje się być szczególnie aktualna i godna zwrócenia uwagi.
1. Obrońca węzła małżeństwa – opiekun małżeństwa
Zgodnie z kan. 1682 § 2 KPK trybunał apelacyjny, po otrzymaniu
wyroku afirmatywnego, wydanego na pierwszym stopniu sądzenia, ma
niejako dwie możliwości działania: albo potwierdza dekretem wyrok
pro nullitate albo dopuszcza sprawę do zwyczajnego rozpatrzenia na
nowym stopniu. Mimo, że decyzja w tej sprawie należy do kolegium
sędziowskiego, jednocześnie nie pozbawia to ani nie umniejsza roli
ani znaczenia, jaką spełnia w tym procesie decyzyjnym obrońca węzła
małżeńskiego. Ciąży na nim bowiem wielka odpowiedzialność i wielkie zadanie, niektórzy powiadają nawet, iż od jakości animadversiones w znacznej części zależy jakość samego wyroku5. I oby tak było.
Wymaga to jednak właściwego zrozumienia i zaangażowania roli
własnej oraz wszystkich członków trybunału w toczącym się procesie. Dlatego konieczne jest, aby obrońcy węzła z prawdziwą powagą
i dokładnością wypełniali powierzone im zadanie, sędziowie traktowali ich pracę jako pomoc, a nie przeszkodę w wydawaniu wyroków, zaś
uczestnicy procesu nie widzieli w obrońcach swoich przeciwników,
z którymi trzeba walczyć o pozytywny dla siebie wynik sprawy.
Niestety niejednokrotnie udział obrońcy węzła małżeńskiego w procesie o nieważność małżeństwa traktowany jest jako konieczna formalność, wymagana przez prawodawcę, ale w praktyce zupełnie
niepotrzebna. Strony często odbierają uwagi defensora bardzo perso5
Por. N. S c h ö n, Le «animadversiones» del difensore del vincolo nelle cause di
incapacità consensuale, Ius Ecclesiae 9(1997), s. 82.
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nalnie, jako uderzające w nie same, jako próbę „stanięcia na drodze
ich szczęściu w nowym małżeństwie”. Ze strony sędziów i innych
członków trybunału także można spotkać się z zarzutem, zwłaszcza
na poziomie II Instancji, nieracjonalnego forsowania własnego zdania
w sytuacji, gdy cały skład kolegialny – na niższym stopniu – uzyskał
już pewność moralną.
Już w 1982 r., a następnie 6 lat później, papież Jan Paweł II w przemówieniach do Roty Rzymskiej zwracał uwagę na pojawiające się
tendencje zmierzające do zreorganizowania roli obrońcy węzła, do
zredukowania jej do jakiegoś nic nie znaczącego zadania formalnego.
Podkreślał wówczas, iż wielkim błędem byłoby uważać obrońcę węzła
za osobę o mniejszym znaczeniu w procesie6, prowadziłoby to bowiem
– zdaniem papieża – do powstania poważnych szkód w prawidłowym
administrowaniu sprawiedliwości w Kościele7. Niestety, mimo że od
słów naszego Rodaka minęło już tyle lat, te tendencje są nadal żywe.
Zdarza się, że sami obrońcy węzła wręcz bagatelizują swoje zadania.
Zdarzają się „uwagi”, w których nie ma uwag. Rezygnacja z animadversiones, równoznaczna ze zrzeczeniem się prawa do obrony małżeństwa, jakże często – zbyt często – spotykana w aktach spraw, jest
niedopuszczalna z punktu widzenia obowiązujących przepisów proceduralnych8. Obrońca węzła małżeńskiego ma obowiązek – a nie zwyczajne uprawnienie – wykonywania z powagą zadania powierzonego
mu przez Kościół9. Realizując wolę Kościoła, jako jego reprezentant
i obrońca dobra publicznego, jakim jest ważność sakramentalnego małżeństwa, defensor jest zobowiązany do jej uzewnętrznienia na forum
sprawy. Tak więc obrońca, czy chce tego czy nie, musi sporządzić swoje animadversiones, właśnie po to, aby wypełnić funkcję powierzoną
mu przez Kościół z przeświadczeniem, że swoje zadanie wypełni w należyty sposób10. Tym zadaniem jest obrona ważności małżeństwa, pro6
J a n P a w e ł II, Discorso ai membri del Tribunale della Sacra Rota Romana,
28.02.1982, AAS 74(1982), s. 453, n. 9.
7
J a n P a w e ł II, Discorso agli officiali e avvocati del Tribunale della Sacra
Rota Romana, 25.01.1988, AAS 80(1988), s. 1179, n. 2.
8
Por. A. D z i ę g a, Zadania procesowe obrońcy węzła małżeńskiego, Kościelne
Prawo Procesowe. Materiały i studia, t. 1, Lublin 1999, s. 36.
9
J a n P a w e ł II, Discorso..., 25.01.1988, s. 1179, n. 2.
10
Por. W. W e n z, P. W r ó b l e w s k i, Urząd obrońcy węzła i procesowe decyzje sędziego na etapie wyrokowania. Zagadnienia wybrane z procesu o nieważność
małżeństwa, Wrocław 2007, s. 118.
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ponowanie i przedstawianie wszystkiego, co w sposób rozumny może
być przytoczone przeciw [jego] nieważności lub rozwiązaniu11. Stąd
największym błędem i nadużyciem ze strony obrońcy węzła małżeńskiego jest to, gdy nie znajdując racjonalnych argumentów przemawiających za istnieniem ważnego małżeństwa, otwarcie przytacza dowody
przeciwne i opowiada się za orzeczeniem jego nieważności. Taki osąd,
aczkolwiek subiektywnie możliwy i nie wykluczony z punktu widzenia faktycznie istniejących dowodów, nie może być przez obrońcę
wyrażony jako jego urzędowe stanowisko w sprawie. Sprzeciwia się
to całkowicie jego funkcji i świadczy jedynie o jej niezrozumieniu;
z punktu widzenia procesowego jest także działaniem wbrew zakazowi
wyrażonemu w art. 56 § 5 DC12. Oczywiście nie oznacza to konieczności obrony za wszelką cenę, na siłę, wbrew rozsądkowi i ocenianym
faktom. Obrońca węzła, dążąc do utrzymania małżeństwa, ma prawo
i obowiązek czynić to jedynie w świetle prawdy obiektywnej. Taki jest
cel procesu i do tego zmierza całe postępowanie. Choć stronie wnoszącej skargę do trybunału kościelnego wydaje się, że czyni to w celu uzyskania wyroku pozytywnego, to rzeczywistość i istota tego procesu jest
zupełnie inna. Małżonkom przysługuje prawo do zaskarżenia swojego
małżeństwa, nie przysługuje im jednak prawo co do jego nieważności13.
Dlatego radość stron z orzeczenia pro nullitate jest zrozumiała w świetle subiektywnego pragnienia pełnego uczestnictwa w życiu sakramentalnym Kościoła. Obiektywnie jednak należy cieszyć się tylko wtedy,
gdy orzeczenie Sądu jest wynikiem dojścia do prawdy, niezależnie od
tego, jaka ta prawda jest. Tylko prawda, obiektywna prawda o małżeństwie jest celem prowadzonego postępowania, a obrońca węzła jest
niezbędnym współpracownikiem sędziego w poszukiwaniu tej prawdy. Jest wezwany do tej współpracy, do służby w odkryciu prawdy już
istniejącej, i nie jest przeciwnikiem stron. Zarówno obrońca węzła, jak
i każda osoba biorąca udział w procesie, ma dążyć w swoim działaniu
KPK, kan. 1432.
[Obrońca węzła] Nie może nigdy działać na rzecz nieważności małżeństwa; jeśli w jakimś szczególnym przypadku nie ma do zaproponowania nic racjonalnego
lub przedłożenia przeciw nieważności małżeństwa, może zdać się na sprawiedliwość
sądu.
13
Por. J a n P a w e ł II, Discorso agli officiali e avvocati del Tribunale della
Sacra Rota Romana, 22.01.1996, AAS 88(1996), s. 775, n. 3.
11

12
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do jednego celu: pro rei veritate14. Stąd także niekompatybilne z funkcją obrońcy węzła oraz z sumiennym i wiernym wypełnianiem powierzonego mu zadania jest przygotowanie uwag polegających tylko na
streszczeniu akt czy przepisaniu fragmentów zeznań stron i świadków,
bez właściwej oceny danego przypadku15. Poprzez swoje animadversiones obrońca węzła niejako przygotowuje sprawę do oceny i decyzji
podejmowanej przez sędziów16. Nie zastępuje ich, nie staje się też – na
poziomie II Instancji – sędzią sędziów. Podkreślić i zrozumieć trzeba
fakt, że on nie ma przeszkadzać, ale pomagać. Dlaczego więc tak często obrońcę węzła traktuje się jako „advocatus diaboli”, którego celem
jest taka manipulacja faktami, która nie pozwoli na orzeczenie korzystne dla stron? Czyż sakramentalny związek małżeński nie ma prawa do
obrony? Ma ją każdy człowiek, każdy – nawet winny czy powszechnie za winnego uznany, w każdym procesie i w codziennym życiu,
ze względu na swoją godność może się bronić i ma prawo otrzymać
pomoc w swojej obronie. Ta prawda jest niezaprzeczalna i nikt jej nie
podważa. Dlaczego jednak próbuje się odmówić tego prawa świętemu
małżeństwu? Pięknych słów użył papież Jan Paweł II w swoim przemówieniu do Roty Rzymskiej z 1996 r., gdzie nazwał obrońcę węzła
opiekunem sakramentu17. Małżeństwo jest darem; ten dar został dany
i powierzony ludziom, aby go strzegli i pielęgnowali, aby korzystali
z jego łask. Czasem zdarza się jednak, że go zaniedbują, innym razem
całkowicie bez winy i z przyczyn od nikogo niezależnych małżeństwo
rozpada się. Żadna z tych racji nie uzasadnia jednak pozostawienia
sakramentu bez opieki. Od tego jest właśnie obrońca węzła – nie przeciwnik stron, ale strażnik nierozerwalności, nie ktoś, kto staje na drodze do ich nowego życia, ale ten, który oręduje za życiem w prawdzie.
Dlatego słuszne jest stwierdzenie, iż z racji wypełniania swoich obowiązków przeciwstawia się on nieważności małżeństwa także w tych
sprawach, w których za wyrokiem afirmatywnym przemawiałyby racje duszpasterskie i skomplikowana sytuacja życiowa małżonków18.
Niekiedy można spotkać się ze stanowiskiem, niestety także ze strony
14
Por. P i u s XII, Discorso al Tribunale della Sacra Rota Romana, 2.10.1944,
AAS 36(1944), s. 285, n. 2b.
15
Por. tamże.
16
Por. N. S c h ö n, Le «animadversiones» del difensore..., art. cyt., s. 82.
17
J a n P a w e ł II, Discorso..., 22.01.1996, s. 774, n. 2.
18
Por. M. S t a s i a k, Dylemat defensora…, art. cyt., s. 719.
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niektórych sędziów, że należy orzec nieważność małżeństwa, aby pomóc stronom w poukładaniu sobie życia zgodnie z nauką Kościoła. Że
dzięki orzeczeniu pozytywnemu dajemy stronom możliwość powrotu
do życia sakramentalnego. Że dzięki nam otwiera się droga pełnego
uczestnictwa we wspólnocie Kościoła. I właśnie w tej perspektywie
funkcja obrońcy węzła zaczyna być traktowana jako przeszkoda. Ale
to nie tak. Nierozerwalność ważnie zawartego małżeństwa jest ponad
człowiekiem i nie w naszych rękach leży los małżonków. Oni przed
obliczem Boga przyrzekali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci i ani od sędziów, ani od obrońcy węzła nie zależy
otwarcie drogi do sakramentów. Sąd nie daje możliwości, ale gdy orzeka zgodnie z prawdą, ta możliwość jest od niego niezależna. My nie
mamy niczego ułatwiać, w niczym pobłażać, ani czegoś umożliwiać.
Jest to błędne rozumienie dobra. Podobnie niewłaściwe jak dylemat,
czy defensor ma bronić małżeństwo czy dobro osoby. Nie ma takiego
wyboru, gdyż te dwa dobra nie są sprzeczne ze sobą. Subiektywnie
oczywiście, człowiek żyjący w nowym związku cywilnym będzie postrzegał swoje dobro w orzeczeniu nieważności małżeństwa. I wówczas obrońca węzła jawi mu się jako osoba, która zgłaszając swoje
uwagi jedynie komplikuje sprawę. Obiektywnie jednak dobrem każdego człowieka jest prawda, a orzeczenie oparte na kłamstwie stron lub
pobłażliwości sędziego w żaden sposób nie może realizować definicji
dobra. Jeśli rzeczywiście istnieją przesłanki do orzeczenia nieważności
małżeństwa, obrońca węzła nie będzie stał na przeszkodzie w odkryciu
prawdy i swoimi uwagami na pewno nie będzie tej prawdy tuszował.
Realizując swoją służbę, spełnia powierzone mu przez Kościół zadanie
opieki nad sakramentem. Jego słowa nie są dogmatem, z którym każdy
musi się zgodzić, niestety czasem i racjonalne argumenty obrońcy węzła pozostają jakby niezauważone.
2. Rola obrońcy węzła małżeńskiego według kan. 1682 § 2 KPK
Szczególne zadanie spoczywa na obrońcy węzła małżeńskiego na
poziomie II instancji, kiedy do sądu apelacyjnego zostają przesłane akta
sprawy, co do której wydany został wyrok pozytywny. Zasadniczo nie
zmienia się istota funkcji obrońcy węzła: on nadal, poszukując prawdy,
broni ważności małżeństwa i opiekuje się nim. Nadal dąży, choć ciągle
racjonalnie, do ochrony węzła małżeńskiego. A jednak jego zadanie
nabiera tutaj szczególnego znaczenia, nie zastępczego, ale dodatko-
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wego. Teraz musi bowiem przedstawić wszystko, co racjonalnie może
być przedstawione przeciwko zatwierdzeniu wyroku afirmatywnego19.
Po ustanowieniu trybunału na poziomie II Instancji jest on pierwszą
osobą, której zostają przekazane akta sprawy. Jest to wyrazem realizacji zasady wyrażonej w kan. 1682 § 2 KPK, zgodnie z którą sędziowie,
przed podjęciem decyzji o sposobie dalszej procedury w sprawie, muszą wysłuchać obrońcy węzła, a konkretnie zapoznać się z jego uwagami. Znamiennym jest, iż w tym miejscu prawodawca dodaje także
oraz z uwagami stron, jeśli takie są. Oznacza to, że strony mają prawo,
obrońca węzła zaś obowiązek aktywnego działania w sprawie. Temu
obowiązkowi odpowiada z kolei uprawnienie sędziów domagania się
od obrońcy węzła wypełnienia swojego zadania. Przewodniczący trybunału kolegialnego, przekazując defensorowi akta, nie może czynić
tego jedynie dla zrealizowania jednego z wymogów prawa. Z kolei
także obrońca węzła nie może wyjść z założenia, że skoro trybunał
I Instancji orzekł nieważność małżeństwa, jego obrona jest już zbyteczna. Nie jest dopuszczalne, aby w takiej sytuacji rezygnował z przedstawiania animadversiones, pasywnie dostosowując swoje zdanie do
wydanego wyroku i czując się zwolniony ze swojego obowiązku.
Pozytywny wyrok I Instancji nie oznacza jeszcze zakończenia sprawy
o nieważność małżeństwa. Gdyby tak było, prawodawca nie nakazywałby dwuinstancyjności postępowania, a konkretnie – konieczności
potwierdzenia treści wyroku przez sąd apelacyjny. Dlatego niezależnie
od wydanego orzeczenia pozytywnego, oznaczającego uzyskanie pewności moralnej przez sędziów trybunału I Instancji co do nieważności
danego małżeństwa, obrońca węzła ma prawny i moralny obowiązek
działania. Pietro Milite jest przekonany, iż zasadniczym przedmiotem
i celem animadversiones sporządzanych przez defensora po otrzymaniu
akt w II Instancji jest doprowadzenie do skierowania sprawy do zwyczajnego rozpatrzenia, a dopiero pośrednio i w konsekwencji obrona
ważności zgody małżeńskiej20. Wydaje się, iż jest to opinia zbyt daleko
idąca. Obrona (racjonalna) małżeństwa jest i pozostaje zawsze pierwszym obowiązkiem defensora. Na stopniu apelacyjnym konkretyzuje
się ona w ten specyficzny sposób, że musi on przedstawić wszystko, co
19
Por. P. M i l i t e, Le «animadversiones» del difensore del vincolo a norma del
can. 1682 § 2, Quaderni dello Studio Rotale 17(2007), s. 194.
20
Por. tamże, s. 194.
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może zostać racjonalnie przedstawione przeciwko zatwierdzeniu wyroku afirmatywnego I Instancji, czego z kolei etapem będzie skierowanie sprawy do poprowadzenia procesem zwyczajnym. Etap ten nie
jest jednak celem samym w sobie i na nim nie kończy się obrona. Jest
istotny, gdyż w przeciwnym wypadku wyrok zostanie potwierdzony
dekretem, a podanie go do wiadomości stron zezwoli im na zawarcie
nowego małżeństwa21. Orzeczenie stanie się zatem wykonalne, a jego
podważenie będzie mogło się dokonać jedynie na drodze skierowania
prośby o nowe rozpatrzenie sprawy poprzez przedstawienie nowych
i poważnych dowodów lub argumentów22.
Obrońca węzła małżeńskiego nie ma obowiązku udowadniania
ważności małżeństwa, ono bowiem cieszy się przychylnością prawa23.
Przedmiotem jego działania – o czym była mowa – jest natomiast
przedstawienie wszystkich racjonalnych argumentów przeciwko orzeczeniu nieważności, teraz (w II Instancji) przeciwko zatwierdzeniu
wyroku afirmatywnego. W trybunale apelacyjnym materiał podlegający ocenie obrońcy zostaje zatem „powiększony” o pozytywny wyrok
poprzedniej Instancji. Nie oznacza to więc, iż wystarczy ocenić sam
wyrok ani nie jest dopuszczalna analiza tylko akt w taki sposób, jakby
wyrok nie istniał. Szczególnym zadaniem obrońcy węzła jest bowiem
sumienna lektura całych akt sprawy, potrzebna do dokonania słusznej
i krytycznej oceny wydanego orzeczenia, w tym przesłanek i fundamentów, na podstawie których sędziowie I Instancji zdecydowali
o wydaniu wyroku pro nullitate. W ten sposób pojawia się zasadnicze pytanie, czy na takim etapie sprawy dopuszczalne jest – spotykane
w praktyce – odwołanie się lub „podpisanie” pod uwagami obrońcy
węzła trybunału wcześniejszej instancji. Rzeczywiście zdarza się bowiem, iż racjonalne co do meritum i właściwie sporządzone animadversiones, przedstawione w fazie dyskusji nad sprawą w I stopniu
sądzenia, stają się pokusą dla ograniczenia własnej aktywności do krótkiej formuły typu zgadzam się z uwagami obrońcy węzła I Instancji.
Defensor sądu apelacyjnego, na podstawie analizy akt sprawy, dochodzi bowiem do przekonania, iż nic innego ponad to, co zostało już powiedziane, nie ma do dodania, że przedstawione w I Instancji uwagi są
21
Chyba że zostało to zabronione zakazem zamieszczonym w tymże dekrecie lub
przez Ordynariusza miejsca. – Por. KPK, kan. 1684 § 1; DC, art. 301 § 1.
22
Por. KPK, kan. 1644 § 1; DC, art. 290 § 1.
23
Por. KPK, kan. 1060.
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słuszne i wyczerpujące oraz że jego praca byłaby w zasadzie powtórzeniem przedstawionych wcześniej argumentów.
Czy formalnie jest to możliwe, dopuszczalne? Może niezalecane
albo wręcz zakazane?
W ramach interpretacji art. 56 § 6 DC istnieje opinia, zgodnie z którą obrońca węzła ma zawsze obowiązek wypowiedzieć się na stopniu
apelacyjnym: powinien odnieść się do uwag poprzedniego obrońcy,
albo je popierając, gdy są dobre, bez konieczności dokładnego ich powtarzania, albo odnosząc się do nich krytycznie24. Osobiście nie zgadzam się z taką wykładnią. Wspomniany powyżej artykuł stanowi
bowiem, co następuje: na stopniu apelacyjnym, oceniwszy starannie
wszystkie akta, chociaż może odnieść się do uwag na korzyść węzła wyrażonych w pierwszej instancji, zawsze jednak powinien przedstawić
własne uwagi, zwłaszcza jeśli miało miejsce uzupełnienie instrukcji
sprawy. „Odniesienie”, o którym tutaj mowa, możliwe, a nie konieczne, nie dotyczy oceny tychże uwag, ale powołania się na ich treść
i przyjęcia ich za swoje własne stanowisko w sprawie. Dalej, wprawdzie bazowanie na opiniach wyrażonych przez obrońcę węzła I Instancji
nie zwalnia defensora trybunału apelacyjnego od obowiązku własnej
oceny. Użyte jednak w artykule wyrażenie „zwłaszcza gdy…” pozwala sądzić a contrario, że w sytuacji, kiedy na poziomie apelacyjnym
materiał dowodowy nie został w żaden sposób uzupełniony, wówczas
prawodawca nie wyklucza możliwości odniesienia się („zgadza się
z uwagami…”) do animadversiones przedstawionych podczas dyskusji nad sprawą na poziomie niższej Instancji. Słuszna jednak wydaje
się w tym względzie opinia Pietro Milite, że – chociaż formalnie takie odniesienie nie jest wykluczone – to jednak faktycznie nie powinno mieć to miejsca25. Po pierwsze bowiem ocenie dokonywanej przez
obrońcę węzła – o czym powyżej – nie podlega już jedynie materiał
dowodowy zebrany podczas instrukcji sprawy, ale również wydany
wyrok, którego nie miał jeszcze możliwości oceniać obrońca węzła
w I Instancji. Po drugie należałoby także wziąć pod uwagę fakt, że skoro mimo zgłoszonych wcześniej uwag wydany został wyrok pro nullitatem, to być może okazały się one niewystarczające i nie dostarczyły
24
Por. R. S z t y c h m i l e r, Komentarz do art. 56, w: T. Rozkrut (red.),
Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, Sandomierz 2007, s. 110.
25
Por. P. M i l i t e, Le „animadversiones” del difensore..., art. cyt., s. 194-195.
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sędziom odpowiednich argumentów sprzeciwiających się nieważności
małżeństwa. Innymi słowy, skoro mimo uwag sędziowie I Instancji
zdołali uzyskać pewność moralną w zakresie danego tytułu nieważności małżeństwa, a Trybunał Apelacyjny będzie wyrokował w oparciu
o ten sam, nieuzupełniony materiał dowodowy, to wręcz zaniedbaniem
byłoby podpisanie się pod czymś, co dotychczas okazało się nieprzekonujące. Sytuacja ta wymaga tym bardziej pogłębionej analizy, aby
móc dostarczyć sędziom wystarczających argumentów dla obrony
małżeństwa. W powyższej analizie wykluczam oczywiście nieprawidłowości – o których mowa w pierwszym punkcie studium – dotyczące formalistycznego traktowania funkcji obrońcy węzła małżeńskiego,
przyjmując najbardziej optymistyczną wersję.
Zakładając więc, że co do zasady obrońca węzła trybunału apelacyjnego powinien zgłaszać własne animadversiones w sprawie, konieczna
jest odpowiedź na pytanie, jakie elementy powinny się w nich znaleźć,
na co w szczególności powinien zwrócić uwagę?
3. Treść uwag obrońcy węzła wymaganych w kan. 1682 § 2 KPK
O ile odnośnie do wyroku zarówno KPK, jak i DC podają bezpośrednie wskazówki z jakich elementów powinien się on składać i jakie
informacje zawierać, o tyle w stosunku do animadversiones prawodawca nie stawia żadnych wymagań i dyspozycji. Teoretycznie, wiadomo bowiem, co ma być treścią uwag (wszystko, co racjonalnie może
być przedstawione przeciwko nieważności małżeństwa). Z powyższych
rozważań wiadomo także, iż na poziomie apelacyjnym przedmiotem
analizy obrońcy węzła jest całość akt I Instancji, a zatem zarówno
zgromadzony materiał dowodowy, uwagi przedwyrokowe obrońcy
węzła I Instancji, jak i wyrok trybunału.
W związku z tym wydaje się stosowne odniesienie się obrońcy węzła do wszystkich aspektów postępowania przeprowadzonego w poprzedniej instancji, zarówno aspektów formalnych procedury, jak też
oceny merytorycznej zebranego materiału dowodowego oraz samego
wyroku, a przede wszystkim słuszności wydanej decyzji.
W ocenie formalnej chodzi oczywiście o poprawność procedury
z punktu widzenia realizacji norm prawnych. Wskazuje się tutaj na
takie kwestie jak wymagane prawem podpisy, właściwe oznaczenie
daty, pieczęć, ale także aspekty dotyczące dynamiki procesu, jak choć-
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by zachowywanie terminów sądowych, powiadomienia o aktach itp.26.
Teoretycznie analiza ta nie ma związku z samym faktem ważności lub
nieważności sakramentu małżeństwa, jednak może się zdarzyć, że w jej
rezultacie wychodzi na jaw ewidentna nieważność wyroku. Wówczas
prawodawca przyznaje prawo do wniesienia skargi o nieważność wyroku także obrońcy węzła małżeńskiego27.
Mankamenty, o których tutaj mowa, dotyczyć mogą także – a nawet powinny – realizacji zadań nałożonych na obrońcę węzła małżeńskiego. Oczywiście, często nie będą one miały wpływu na ostateczne
rozstrzygnięcie sprawy (co po raz kolejny już jest wynikiem formalistycznego traktowania funkcji defensora w postępowaniu), nie zwalnia
to jednak z obowiązku reagowania na braki sprzeciwiające się istocie
procesu. Tak więc przede wszystkim obrońca węzła trybunału apelacyjnego powinien wskazać na istotne błędy, jakich dopuścił się defensor I Instancji, a polegające chociażby na tym, iż zrezygnował z uwag
przedwyrokowych, czego nie wolno mu było zrobić28 lub – jeszcze gorzej – opowiedział się za orzeczeniem nieważności małżeństwa. Celem
takiego działania nie jest sąd nad defensorem poprzedniej instancji,
ale ma ono prowadzić zawsze do wyświetlenia prawdy. Jeśli obrońca w I Instancji nie spełnił swojego zadania w sposób należyty, tym
większa odpowiedzialność spoczywa na obrońcy trybunału apelacyjnego. Ma on ustosunkować się do uwag swojego „poprzednika” w taki
sposób, aby gwarancja opieki nad małżeństwem została zachowana
i wykonana.
Pietro Milite, omawiając strukturę animadversiones przedstawianych na stopniu apelacyjnym, zwraca uwagę, iż istotą procesu skróconego jest ocena motywów, na podstawie których zostało wydane
orzeczenie pro nullitate, a nie decydowanie, czy została udowodniona
czy nie nieważność małżeństwa w konkretnym przypadku29. W związku z powyższym proponuje dwuczęściowy schemat uwag, zawierający
stan sprawy oraz ocenę poszczególnych części wydanego wyroku, tzn.
in iure oraz in facto, a także wydanego orzeczenia. Już w poprzednim punkcie niniejszego studium podkreślano, że obrona małżeństwa
jest i pozostaje na każdym stadium procesu zasadniczym celem uwag,
26
27
28
29

Por. tamże, s. 199-200.
Por. KPK, kan. 1626 § 1; DC, art. 276 § 1.
Por. W. W e n z, P. W r ó b l e w s k i, Urząd obrońcy węzła…, dz. cyt., s. 124.
P. M i l i t e, Le „animadversiones” del difensore..., art. cyt., s. 199.
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stąd analizie muszą zostać poddane całe akta sprawy, całość zebranego
materiału dowodowego. Wyrok nie jest oceniany w oderwaniu od akt
sprawy, ale jedynie w ich świetle. Dlatego merytoryczna ocena w tym
przypadku będzie w konsekwencji odnosiła się do obrony małżeństwa,
poprzez przedstawienie wszystkiego, co mogłoby wskazywać na brak
słuszności decyzji podjętej na I stopniu sądzenia.
Do obrońcy węzła będzie zatem należało dokonanie analizy czy wyrok został faktycznie oparty na wynikach przeprowadzonego postępowania dowodowego, czy wnioski zawarte w uzasadnieniu są właściwe,
a przede wszystkim czy wzięto pod uwagę całość instrukcji sprawy.
W sprawach o nieważność małżeństwa charakterystyczne i bardzo
często spotykane są bowiem sprzeczne zeznania, w których każda ze
stron przedstawia swoją własną, subiektywną wizję, zdarza się także
niekonsekwencja w zeznaniach konkretnej osoby. Wzięcie pod uwagę jedynie fragmentów przemawiających za nieważnością małżeństwa
prowadziłoby do wydania wyroku pro nullitate, co jednak w kontekście całości środków dowodowych nie jest dopuszczalne. Przykładowo
Wiesław Wenz wskazuje na bardzo istotne dla prawidłowego wyjaśnienia sprawy spostrzeżenie obrońcy, iż nieporozumienia w tym małżeństwie mają swoją przyczynę w czasie i okolicznościach poślubnych
(…). Zdaniem wspomnianego Autora – co wydaje się bardzo słuszne
– tak przedstawiona ze strony obrońcy węzła małżeńskiego argumentacja stanowi, w połączeniu z całym materiałem dowodowym, wystarczającą podstawę do wydania przez sąd orzeczenia, iż zaskarżonego
małżeństwa nie można uznać za nieważnie zawarte30. Stąd zadaniem
obrońcy węzła, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie uczynił tego defensor
poprzedniej instancji, będzie także w procesie apelacyjnym przedstawienie tego rodzaju motywów. Jego dodatkową rolą będzie ocena,
w kontekście takich faktów, także słuszności wyroku; innymi słowy
prezentacja wszystkich argumentów, które pozostają w sprzeczności
z końcową decyzją trybunału.
Szczególna uwaga, jak się wydaje, powinna zostać poświęcona opiniom wydanym przez biegłych, czy to psychologów czy psychiatrów.
Oczywiście, zagadnienie to będzie się odnosiło przede wszystkim do
spraw rozpatrywanych z tytułu, o którym mowa w kan. 1095 KPK.
Ponieważ jednak sprawy te stanowią zdecydowaną większość pośród
30

Por. W. W e n z, P. W r ó b l e w s k i, Urząd obrońcy węzła…, dz. cyt., s. 122.
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wszystkich rozpatrywanych w sądach kościelnych, dlatego uważam za
słuszne zatrzymanie się nad zagadnieniem opinii wydawanych przez
biegłych i zadania, jakie staje w tym kontekście przed obrońcą węzła.
Zwraca na to uwagę sam prawodawca, postanawiając w art. 56 § 4 DC,
iż w sądzie apelacyjnym [obrońca węzła] ma obowiązek jasno zaznaczyć, jeśli jakiś argument przeciwny węzłowi zawarty w opinii biegłego
nie został przez sędziów należycie rozważony.
Pierwszą kwestią, na którą powinien zwrócić uwagę obrońca węzła,
jest merytoryczność opinii biegłego. Zdarza się bowiem, że biegli przekraczają swoje kompetencje wydając sąd o nieważności małżeństwa,
a sędziowie bezkrytycznie ten sąd przyjmują i wydają wyrok pro nullitate. To niedopuszczalne. Celem wydanych opinii psychologicznych
czy psychiatrycznych jest pomoc sędziom w wyrobieniu sobie sądu co
do ważności lub nieważności małżeństwa. W opinii należy zdiagnozować typ ewentualnego zaburzenia i jego stopień, nie można jednak
oceniać skutków, jakie w sensie kanonicznym wywarło ono na zgodę
małżeńską31. Koncepcja psychiatryczna niekoniecznie bowiem odpowiada koncepcji ciężkości prawnej32, a to, co stanowi dowód naukowy
na obecność pewnego zaburzenia nie musi w sposób konieczny być
także dowodem prawnym. Podkreślał to papież Benedykt XVI, zwracając uwagę na kryteria wyznaczające linię demarkacyjną pomiędzy (…)
wymiarem kanonicznym normalności, która według integralnej wizji
osoby ludzkiej «obejmuje także lekkie formy trudności psychicznych»,
a wymiarem klinicznym, wedle którego wyłącza się z tego pojęcia wszelką niepełną dojrzałość oraz «każdą formę patologii psychicznej»33.
Biegli nie są kanonistami, i w konsekwencji nie mają koniecznej wiedzy w tym zakresie. Co więcej, zdarza się także, że na forum kanonicznym stosują kryteria funkcjonujące w trybunałach cywilnych przy
wydawaniu wyroków rozwodowych. Charakterystycznym jest w tym
Por. N. S c h ö n, Le «animadversiones» del difensore..., art. cyt., s. 88.
Por. O. F u m a g a l l i C a r u l l i, Psicologia e diritto nel matrimonio canonico, w: Il matrimonio canonico dopo il Concilio, Milano 1978, s. 143-145;
R. R o d r í g u e z O c a ñ a, La función del defensor del vínculo: referencia als
causas matrimoniales por enfermedad, Ius Canonicum 31(1991), nr 61, s. 188-189.
33
B e n e d y k t XVI, Discorso al Tribunale della Rota Romana in occasione
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, 29.01.2009, http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20090129_rota-romana_it.html; por. także J a n P a w e ł II, Discorso..., 25.01.1988, s. 1181, n. 5.
31
32
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kontekście powoływanie się na niezgodność charakterów, powodującą
w konsekwencji trudności we wzajemnym porozumiewaniu się małżonków. Stąd obrońca węzła nie może przejść obojętnie wobec faktu
przekroczenia swoich kompetencji przez biegłych, czasem spowodowanych niestety także bezpośrednim zapytaniem, skierowanym do
biegłego przez sędziów, o zdolność strony lub stron do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Podobnie defensor powinien zwrócić
uwagę na to, że opinia psychiatryczna czy psychologiczna ma być rozważona w kontekście całego materiału dowodowego. Ta integralność
często zmienia bowiem postrzeganie ciężkości zaburzenia – to, co jest
widziane jako ciężkie w oderwaniu od całości, może okazać się mniej
poważne w kontekście wszystkich okoliczności sprawy34. Wiąże się
z tym także kwestia źródeł wydanej opinii, na którą ma obowiązek
zwrócenia uwagi obrońca węzła. Przede wszystkim powinien wątpić
w opinie oparte tylko i wyłącznie na oświadczeniach stron i ewentualnie zeznaniach ich świadków, bez osobistego badania. A jeśli dodatkowo w sprawie nie bierze udziału strona pozwana lub w zebranym
materiale dowodowym są sprzeczności, wówczas czemu ma służyć
taka opinia i jaki jest jej walor35?
Oceniając materiał dowodowy oraz merytoryczne wnioski Trybunału
I Instancji obrońca węzła małżeńskiego musi wziąć pod uwagę kilka
okoliczności, których właściwa analiza pozwala na dotarcie do obiektywnej prawdy o małżeństwie oraz na wydanie sprawiedliwego wyroku.
Pierwszą z nich jest sama decyzja oraz wyrażenie zgody małżeńskiej.
Niestety często można spotkać opinie, że jedna lub obie strony były za
młode do zawarcia małżeństwa. Dla sędziego to żaden argument, zaś
dla obrońcy węzła zadanie wykazania, że młody wiek, sam w sobie, nigdy nie stanowi dowodu na niezdolność konsensualną. Gdyby tak było
prawodawca nie ustanawiałby w kan. 1083 KPK przeszkody wieku na
14 lat dla kobiet i 16 dla mężczyzn. Takie małżeństwo także cieszy się
przychylnością prawa i podlega trosce obrońcy węzła, a niezdolność
psychiczna badana jest w każdym konkretnym przypadku i może, ale
nie musi istnieć, niezależnie od wieku. W ścisłym związku z tym pozostaje także „dowód” nierozważnej decyzji małżonków, która wcale nie
34
Por. A. S t a n k i e w i c z, La valutazione delle perizie nelle cause matrimoniale per incapacità psichica, Monitor Ecclesiasticus 117(1993), s. 284; N. S c h ö n,
Le «animadversiones» del difensore..., art. cyt., s. 89.
35
Por. N. S c h ö n, Le «animadversiones» del difensore..., art. cyt., s. 89.
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musi równać się poważnemu zaburzeniu, pozbawiającemu możliwości
psychicznych stron. Ktoś się pomylił, a w związku z tym przekonany
jest, że każdy ma prawo do błędów i drugiej szansy. Taka argumentacja
kierowana do trybunału kościelnego świadczy jedynie o kompletnym
niezrozumieniu istoty procesu o nieważność małżeństwa, co więcej,
staje się bardzo niebezpieczna dla dogmatycznej zasady nierozerwalności świętego małżeństwa. Podobnie, gdy jako argument przedstawiany jest brak doświadczenia. Przecież domaganie się, dla ważności
małżeństwa, aby strony miały już doświadczenie na polu małżeńskich
relacji interpersonalnych jest samo w sobie absurdalne36. Trzeba by
wówczas przyjąć, że dopiero kolejne małżeństwo zakłada dojrzałość,
a poślubienie pierwszego z narzeczonych świadczy negatywnie o psychice nupturienta.
Jedynie faktyczne istnienie ciężkiego zaburzenia, mającego swoje
źródło w psychice osoby, daje podstawy dla rozważania ewentualnej
niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Kwestią,
na jaką powinien zwrócić uwagę obrońca węzła, jest wydawanie orzeczeń pro nullitate na podstawie opinii o ograniczonej zdolności psychicznej. Dla kanonisty takie sformułowanie nie może istnieć. Żadna
osoba nie może być mniej lub bardziej zdolna, a w konsekwencji także
nie może być dla niej mniej lub bardziej niemożliwe podjęcie obowiązków małżeńskich37. Nie stopniuje się niezdolności, ciężkość lub
jej brak może dotyczyć tylko i wyłącznie defektu, zaburzenia, anomalii. Gdy brak jej ciężkości, lub nieporozumienia w małżeństwie spowodowane są zwykłymi trudnościami, nie może być mowy o orzeczeniu nieważności małżeństwa. Niezwykle istotne i wymowne są w tym
kontekście słowa papieża Jana Pawła II, że jedynie niezdolność, a nie
trudność w zakresie zgody małżeńskiej (consensus) i urzeczywistnienia
prawdziwej wspólnoty życia i miłości, powoduje nieważność małżeństwa38. Co więcej, ona zawsze musi być rozpatrywana w odniesieniu
do istotnych obowiązków małżeńskich, a nie w sposób abstrakcyjny.
A przede wszystkim na podstawie pewnych dowodów. Sprawy o nieważność małżeństwa z tytułu ujętego w kan. 1095 KPK charakteryzują
się tym, że nawet jeśli strony bądź strona przyznaje podczas przesłuPor. tamże, s. 106.
Por. c. Palestro, 5.06.1990, RRD 82(1990), s. 480, n. 6.
38
J a n P a w e ł II, Discorso ai membri del Tribunale della Rota Romana,
5.02.1987, AAS 79(1987), s. 1457, n. 7.
36
37
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chania istnienie ciężkiej anomalii psychicznej w momencie wyrażania
zgody małżeńskiej, to jej wyznanie ma niewielką wartość dowodową
– trudno bowiem przyjąć, aby osoba rzeczywiście dotknięta jakimś rodzajem zaburzenia była zdolna do jego oceny w stopniu diagnostycznym. Podobnie obrońca węzła musi zwrócić uwagę, gdy w wyroku
pojawia się sformułowanie typu świadkowie potwierdzają tezę powoda. Otóż niezwykle często zdarza się tak, że rzeczywiście istnieją subiektywne opinie i przekonania w tym temacie, dużo rzadziej jednak
można spotkać jakiekolwiek argumenty, które ów subiektywny sąd
uzasadniałyby i potwierdzały. Każda wątpliwość w tej kwestii zobowiązuje obrońcę węzła do ingerencji i daje mu kolejny argument w
obronie małżeństwa. Podobnie jak tzw. zasada zdolności minimalnej, o
której papieże Jan Paweł II i Benedykt XVI mówili do członków Roty
Rzymskiej, że minimalną zdolność, wystarczającą do ważnej zgody
małżeńskiej [należy odróżnić] od idealizowanej zdolności pełnej dojrzałości jako warunku szczęśliwego pożycia małżeńskiego39. Ideał nie
może stać się bowiem przedmiotem prawa40, podobnie jak ważność
zgody małżeńskiej nie zależy od szczęścia w małżeństwie. Doskonała
harmonia pomiędzy małżonkami, wzajemna czułość, głębia miłości,
jakkolwiek są znakomitym znakiem owocności sakramentu małżeństwa, to z punktu widzenia prawnego nie są warunkiem jego ważności41. Dlatego zadaniem obrońcy węzła jest w tym kontekście zwrócenie
uwagi, że nawet małżeństwo trudne, pełne cierpienia i trosk, może być
małżeństwem ważnym. Wiąże się z tym także kwestia świadomego, zawinionego zaniedbywania obowiązków małżeńskich. Fakt, że w małżeństwie stron nie układa się, że mąż zaniedbuje rodzinę angażując się
w pracę, że żona męża zdradza, że nie uzgadniają pomiędzy sobą nawet spraw istotnych, że w ich wzajemnych relacjach miejsce czułości
zastąpiła obojętność i złośliwość itp. niekoniecznie oznacza nieważność małżeństwa. Nawet największa wina, choć z pewnością „obniża
39
J a n P a w e ł II, Discorso..., 25.01.1988, s. 1183, n. 9; B e n e d y k t XVI,
Discorso..., 29.01.2009, http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/
2009/january/documents/hf_benxvi_spe_20090129_rota-romana_it.html.
40
N. S c h ö n, Le «animadversiones» del difensore..., art. cyt., s. 109.
41
Incapacitem non respicere elementa accidentalia vitae coniugalis, prout felicem
modum ducendi communionem vitae, perfectam harmoniam inter partes, demptis ideo
diversitate characterum, indolis, vitae perspectivae, sensibilitate uniuscuiusque, gradum peculiaris amoris est – c. Colagiovanni, 2.02.1988, RRD 80(1988), s. 47-48, n. 5.
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jakość” małżeńskiego życia, a nawet zamyka drogę do jego radosnego
i szczęśliwego przeżywania, nie może być traktowana jako niezdolność
konsensualna, jeśli w sposób pewny nie udowodni się, iż źródła tego
stanu rzeczy tkwią w psychice stron lub strony. Zaniedbywanie obowiązków małżeńskich zazwyczaj staje się przyczyną rozpadu wspólnoty i również na nie obrońca węzła musi zwrócić szczególną uwagę.
A zwłaszcza na ową różnicę pomiędzy faktyczną niezdolnością do
podjęcia obowiązków małżeńskich, a ich niewykonywaniem, ale
z przyczyn innych niż zaburzenia psychiczne. Zaniedbanie tego rozróżnienia powoduje niebezpieczeństwo, że wyrok sądu kościelnego
stanie się zwyczajnym wyrokiem rozwodowym. Dlatego dokonując
analizy części uzasadniającej decyzję podjętą na poziomie I Instancji
obrońca węzła małżeńskiego nie może zbagatelizować powołania się
przez sędziów na fakt rozpadu wspólnoty małżeńskiej, z całkowitym
pominięciem jego źródeł. To, że małżeństwo rozpadło się, wcale nie
oznacza, że któraś ze stron musiała być zbyt słaba psychicznie, by
wytrwać na stałe w zawartym związku i że dwie dojrzałe osoby bez
obiektywnie poważnych przyczyn zewnętrznych nie porzucają wspólnego życia. W tym duchu wypowiada się papież Jan Paweł II: Rozpad
wspólnoty małżeńskiej nie może nigdy stanowić dowodu na rzecz niezdolności kontrahentów, którzy mogli zaniedbywać lub niewłaściwie
korzystać z dostępnych im środków naturalnych i nadprzyrodzonych
albo też mogli nie zaakceptować niezbędnych ograniczeń i ciężarów
w życiu małżeńskim czy to z powodu przeszkód w sferze nieświadomości, czy to z niewielkich patologii nie naruszających istotnej wolności
ludzkiej, czy to wreszcie z braków w porządku moralnym42.
Zasadniczym przedmiotem oceny, którego pominięcie w motywacji wyroku jest – można powiedzieć – najpoważniejszym błędem
na drodze dochodzenia do prawdy obiektywnej o małżeństwie, musi
stać się zawsze czas, w którym pojawiały się lub pogłębiły przyczyny rzekomej niezdolności do podjęcia obowiązków małżeńskich. Fakt,
że pewnego rodzaju zaburzenia pojawiały się kiedykolwiek po ślubie
absolutnie nie przesądza o ich występowaniu w momencie wyrażania
zgody małżeńskiej. Nie jest prawdą stwierdzenie, jakoby raz ukształtowana osobowość nie podlegała już żadnym przemianom, bo nie istnieje domniemanie pozwalające na stwierdzenie istnienia anomalii
42

J a n P a w e ł II, Discorso…, 5.02.1987, s. 1457, n. 7.
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czy choroby uprzedniej na podstawie jej późniejszej obecności. Gdy
w wyroku trybunału pojawia się takie uzasadnienie, obrońca węzła
małżeńskiego jest zobowiązany stanowczo się mu przeciwstawić. Brak
dowodów na jakiekolwiek zaburzenia w okresie przedślubnym stanowi wystarczającą podstawę dla utrzymania domniemania o ważności
małżeństwa. Tym bardziej, jeśli również pierwsze lata po ślubie były
okresem harmonijnym i zgodnym. Orzekanie nieważności małżeństwa
w takim przypadku – gdy w opinii świadków nie występowały żadne
anormalne sytuacje we wspólnym życiu stron, a ponadto małżeństwo
trwało przez wiele lat – budzi po pierwsze poważną wątpliwość co do
właściwej oceny materiału dowodowego, po drugie także rodzi niebezpieczeństwo skandalu43. Jest to jedna z konsekwencji wspominanego
powyżej, błędnie rozumianego dobra stron. Skoro bowiem wszyscy
wiedzą, że w Kościele nie ma rozwodów, a tymczasem po raz drugi już zawiera małżeństwo ten / ta, którzy przez lata stanowili wzór
życia małżeńskiego dla innych, to jaką opinię zyskuje Sąd Kościelny
w oczach tychże osób?
4. Dekret ratyfikacyjny a uwagi obrońcy węzła
Jeśli jednak mimo wszystko sędziowie podejmą decyzję o zatwierdzeniu dekretem wyroku I Instancji, nie oznacza to, że uwagi obrońcy
węzła pozostaną w aktach jako nic nie znacząca kartka papieru, do
której nie ma potrzeby wracać. Prawodawca po raz kolejny podkreśla
wagę i znaczenie pracy defensora, pokładając nadzieję w tym, że swój
obowiązek wypełnił w sposób należyty. Sędziom natomiast nie pozostawia prawa zignorowania czy całkowitego pominięcia załączonych
do akt sprawy animadversiones, ale gwarantuje, że decyzja zostanie
podjęta po ich dokładnym rozważeniu. Nie ma wątpliwości, że taki
właśnie jest zamysł prawodawcy, który w art. 265 § 4 DC wymaga: dekret, którym decyzja pozytywna zostaje zatwierdzona postępowaniem
skróconym, winien, pod karą nieważności, zawierać przynajmniej
w ogólnym zarysie motywy i dać odpowiedź na uwagi obrońcy węzła
i jeśli są, także stron.

43
Por. J.M. L a h i d a l g a A g u i r r e, Ante el “escandalo” de las anulaciones matrimoniales, hoy: qué podemos y debemos hacer los curas? Surge 50(1992),
s. 445.
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Jedyną podstawą, upoważniającą sędziów do wydania decyzji o nieważności małżeństwa, jest uzyskanie przez nich pewności moralnej,
czyli wykluczającej wszelką pozytywną możliwość błędu. Osiągnięciu
takiej pewności służy właściwa ocena całości akt sprawy. Innymi słowy, gdy sędziowie trybunału apelacyjnego decydują o zatwierdzeniu
afirmatywnego wyroku I Instancji, nie oznacza to, że przedmiotem
ich oceny był jedynie ów wyrok. Wówczas należałoby by bowiem
poddać w wątpliwość sens dwuinstancyjności postępowania. Gdyby
samo przeczytanie wyroku – lepiej lub gorzej umotywowanego, przytaczającego całość lub jedynie część zebranego materiału dowodowego – miało stać się fundamentem uzyskania moralnej pewności
o nieważności małżeństwa – czy warto byłoby wówczas angażować
kolejne osoby i poświęcać cenny czas na postępowanie w II Instancji?
Przedmiotem oceny sędziów musi być wyrok I Instancji, ale zawsze
widziany i rozpatrywany w świetle całości akt sprawy, a zatem również animadversiones obrońcy węzła oraz ewentualnych uwag zgłoszonych przez strony44. Pewność moralną uzyskuje się bowiem dopiero
wówczas, gdy mimo zestawienia ze sobą wszystkich dowodów i argumentów zarówno pro nullitate jak i contra nullitate, można wykluczyć
wszelką pozytywną możliwość błędu. Argumenty pierwszego rodzaju przedstawia sędziemu strona prosząca o orzeczenie nieważności jej
małżeństwa (przynajmniej co do zasady – choć nie brak także i takich
zeznań, które same w sobie są zaprzeczeniem zgłoszonego tytułu nieważności); argumenty drugiego rodzaju ma obowiązek podać obrońca
węzła małżeńskiego. Stąd należy przyjąć, że jeśli sędziowie decydują
się na zatwierdzenie pozytywnego wyroku I Instancji, to widocznie
argumenty defensora nie przekonały sędziów – oby z tego powodu, że
nieważność małżeństwa rzeczywiście jest ewidentna, a nie dlatego, że
obrońca wykonał swoje zadanie niezbyt sumiennie lub sędziowie podejmują decyzję nie zwracając uwagi na zgłoszone animadversiones
obrońcy. Właśnie w tym celu, aby uniknąć ostatniego z wymienionych
niebezpieczeństw, w art. 265 § 4 DC zawarty został obowiązek sędziego dania odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła w wydawanym dekrecie
ratyfikacyjnym. Skoro bowiem sędziowie nie wzięli pod uwagę zgło44
Por. M.T. R o m a n o, La trasmissione della causa al Tribunale d’appello
e la sua trattazione (art. 263-268), w: AA.VV, Il giudizio di nullità matrimoniale
dopo l’istruzione Dignitas connubii, Studi Giuridici LXXVII, Città del Vaticano 2008,
s. 588.
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szonych argumentów świadczących przeciwko orzeczeniu nieważności małżeństwa i mimo ich treści zdołali uzyskać pewność moralną
w sprawie, powinni – jak precyzuje ustawodawca w Instrukcji DC –
dać odpowiedź na uwagi obrońcy węzła.
Na czym polega owo danie odpowiedzi? Wydaje się, że zbyt dużym
uproszczeniem byłaby opinia o wystarczalności – w tym przypadku –
odpowiedniego umotywowania podjętej decyzji. Innymi słowy błędem
byłoby sądzić, że w uzasadnieniu istnienia np. poważnej anomalii psychicznej bądź pozytywnego aktu woli wykluczającego jakiś istotny element lub przymiot małżeństwa zawiera się jednocześnie odpowiedź na
kontrargumenty podawane przez defensora. Po pierwsze dlatego, że prawodawca wyraźnie i oddzielnie stanowi o motywach decyzji i o odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła – są to zatem dwa odrębne elementy dekretu
i jeden nie zawiera w sobie drugiego. Ponadto także dlatego, że uzasadniając daną decyzję można by uwagi defensora całkowicie pominąć (oby
nie!), nie odnosząc się ani do ich treści, ani do tych elementów stanu
faktycznego, które przemawiają za ważnością związku małżeńskiego.
Dlatego osobiście uważam, że danie odpowiedzi musi być wyraźnym odniesieniem się do argumentów obrońcy węzła; i to takim odniesieniem,
które w sposób racjonalny uzasadniałoby ich bezpodstawność, niewystarczalność czy niespójność z całością materiału dowodowego.
Zakończenie
Wraz z ciągłym wzrostem liczby wnoszonych do trybunałów kościelnych spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa, nieustannie
powraca pytanie o jakość i skuteczność przygotowania do zawarcia
małżeństwa w Kościele. Ale pojawia się też inna kwestia, z pewnością
mniej prawna, a bardziej socjologiczna. A mianowicie chodzi o to, czy
rzeczywiście tak łatwo jest przekreślić pewnego dnia czasem długie
lata wspólnego życia i powiedzieć, że tej rzeczywistości nie było, że
ona nie istniała, że nigdy nie powstała. To, co jest nazywane dobrem,
a czasem nawet szczęśliwym zakończeniem procesu, w rzeczywistości
staje się dramatem: moje małżeństwo nigdy nie istniało. Nie zostało
rozwiązane, bo Kościół nie udziela rozwodów, ale stwierdzono, że nigdy go nie było. Z punktu widzenia prawnego jest to możliwe, a szczegółowe interpretacje poszczególnych tytułów nieważności stały się już
przedmiotem wielu prac, monografii, artykułów. Jednak subiektywne
przekonanie stron o nieważności ich małżeństwa nie jest wystarczają-
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cą podstawą dla pozytywnego wyroku trybunału kościelnego. Strony
mają prawo przedstawiać dowody na potwierdzenie swojej tezy, ale
jednocześnie ich małżeństwo też ma prawo do opiekuna, do obrony;
ponadto małżeństwo cieszy się przecież przychylnością prawa (kan.
1060 KPK).
Obrońca węzła małżeńskiego to funkcja niezwykle odpowiedzialna.
Jako opiekun zasady favor matrimonii jest on nieodłącznym współpracownikiem sędziego w poszukiwaniu obiektywnej prawdy o małżeństwie. Te dwie zasady – favor matrimonii i favor veritatis nie
wykluczają się, ale dopiero orzekanie z uwzględnieniem ich obu daje
gwarancje sprawiedliwości procesowej. Są one jednakowo aktualne na
wszystkich stopniach postępowania, podobnie jak jednakowo istotna
jest rola obrońcy węzła. Na poziomie apelacyjnym nie traci nic ze swojej ważności, ale nabiera szczególnej odpowiedzialności we wnikliwej
analizie orzeczenia I Instancji, dokonanej w kontekście całości zebranego materiału dowodowego. Nie po to, by po raz kolejny utrudniać
postępowanie, ale w tym celu, aby raz jeszcze podjąć próbę ochrony
tego, co z woli Boga pozostaje nierozerwalnym.
Le animadversiones del difensore del vincolo al tribunale di appello
La presenza del difensore del vincolo al processo di nullità del matrimonio
è sempre necessaria; in caso contrario gli atti sono nulli. Anche se si notano a volte
posizioni che tendono a ridimensionare il suo ruolo o ridurlo a qualche insignificante
adempimento formale. Il Santo Padre Giovanni Paolo II nei suoi discorsi al Tribunale
della Rota Romana ha detto molte volte che sarebbe grave errore considerarla di
minore importanza perché il suo intervento sarebbe di grave danno per la retta
amministrazione della giustizia. Il difensore del vincolo non è in opposizione alle
parti, ma collaboratore alla scoperta della verità oggettiva del matrimonio. Poiché
la sua funzione non si limita al formale riassunto degli atti o ad alcune superficiali
osservazioni. La funzione del difensore del vincolo assume importanza particolare nel
tribunale di appello. Egli deve analizzare tutti gli atti e la sentenza della Ia istanza,
contemporaneamente proponendo ed esponendo tutti gli argomenti che possono
essere ragionevolmente addotti contro la nullità. I giudici, devono tener conto delle
osservazioni del difensore del vincolo, decidono – secondo il can. 1682 § 2 CIC –
della conferma della sentenza della Ia istanza con proprio decreto oppure ammettano la
causa all’ordinario esame del nuovo grado. Questi obblighi del difensore del vincolo
al tribunale di appello e anche gli elementi che egli deve tenere conto nel suo lavoro,
sono lo scopo del seguente articolo.
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ERYGOWANIE I POCZĄTKI FUNKCJONOWANIA
PAPIESKIEGO KOLEGIUM POLSKIEGO
W RZYMIE W XIX W.
Treść: Wstęp. – 1. Erygowanie Papieskiego Kolegium Polskiego. – 1.1. Ustanowienie
Papieskiej Komisji do spraw utworzenia Kolegium Polskiego. – 1.2. Nominacja
rektora. – 1.3. Dekret erygujący Kolegium. – 1.4. Powołanie protektora Kolegium.
– 2. Regulamin Kolegium. – 3. Pierwsi alumni Kolegium. – Zakończenie.

Wstęp
Po Soborze Trydenckim rozpoczął się proces tworzenia seminariów
diecezjalnych, które miały za zadanie kształcenie przyszłych kapłanów. W Rzymie te funkcje spełniały powstające kolegia narodowe,
gdyż coraz więcej młodych ludzi przybywało tam z różnych państw,
by zdobywać wiedzę i przyjąć święcenia kapłańskie.
W drugiej połowie XVI w. św. Filip Nereusz za zgodą papieża
utworzył kolegium polskie, którego działalność nie trwała długo. Po
zaledwie czterech latach funkcjonowania kolegium zostało zamknięte. Drugą próbę reaktywowania kolegium polskiego podjął król Jan
Kazimierz w XVII w. Król, uzyskawszy zgodę papieża, przekształcił
Kolegium szwedzkie w Kolegium polsko-szwedzkie. Także i tym razem kolegium nie działało długo. Po śmierci króla w 1672 r. patronat nad instytucją przejęła królowa szwedzka Krystyna i postanowiła
przeznaczyć ją wyłącznie dla Szwedów.
Przez kolejnych niemal dwieście lat nie było w Rzymie ośrodka kształcącego tylko polskiego duchowieństwo. W końcu XVIII w.
Polska utraciła niepodległość na rzecz: Rosji, Niemiec i Austrii, które utrudniały lub wręcz zakazywały kształcenia przyszłych kapłanów.
Stało się to jednym z problemów nie tylko dla Kościoła katolickiego,
lecz i dla narodu, gdyż jego byt został zagrożony. Dlatego w połowie XIX w. założyciele Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców
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zaczęli szerzyć ideę ponownego powołania do istnienia w Rzymie kolegium, które miałoby na celu kształcenie kandydatów do kapłaństwa.
Ten projekt napotykał jednak na trudności zarówno z powodu braku
funduszy, jak i silnej opozycji dyplomatycznej przede wszystkim ze
strony rosyjskiej i pruskiej. Mimo wspomnianych trudności papież
Pius IX poparł tę inicjatywę i dekretem z dnia 9 marca 1866 r. erygował Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie. Niniejszy artykuł jest
próbą przedstawienia kwestii dotyczących erygowania Papieskiego
Kolegium Polskiego w Rzymie, początków jego funkcjonowania
oraz ukazania roli Papieskiej Komisji do spraw utworzenia Kolegium
Polskiego.
1. Erygowanie Papieskiego Kolegium Polskiego
Polacy podejmujący starania o założenie w Rzymie kolegium
w drugiej połowie XIX w. oczekiwali jednoznacznej decyzji Piusa IX
w tej sprawie. Rozumieli oni, że w skomplikowanej sytuacji międzynarodowej tylko dzięki osobistemu zaangażowaniu papieża mogłoby
powstać kolegium polskie.
1.1. Ustanowienie Papieskiej Komisji do spraw utworzenia Kolegium
Polskiego1
Przed podróżą do Brazylii i Kanady ks. Hieronima Kajsiewicza, jednego z założycieli Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, Ojciec
Święty Pius IX przyjął go na audiencji 1 maja 1865 r. Według relacji ks. Kajsiewicza, na pytanie papieża, czy dobrą jest rzeczą tworzyć
seminarium w Rzymie, odpowiedział: Najlepiej wie to Ojciec Święty.
Kiedy papież zapytał: Więc co brakuje, aby to się urzeczywistniło?, ks.
Kajsiewicz stwierdził, że brakuje komisji do spraw kolegium i nominacji jej członków. Rozmowę zakończył papież słowami: Dite dunque
à Franchi che domani mi ricordi assolutamente questi biglietti2.
1
Oficjalna nazwa Komisji brzmiała: Commissione Pontificia per l’istituzione del
Collegio Polacco. Por. Verbale delle Adunanze della Commissione Pontificia per l’istituzione del Collegio Polacco 1865-1866. (skrót: Komisja). Archiwum Papieskiego
Kolegium Polskiego w Rzymie (skrót: APKP). Archiwum I (skrót: I), sygn. 45.2.
2
Powiedzcie Franchiemu, aby jutro koniecznie przypomniał mi o tych nominacjach (tłumaczenie autora). P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego
w Rzymie. Podług źródeł rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 120-121.
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Jeszcze w pierwszej połowie maja kard. Antonelli, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, podpisał dekrety nominacyjne członków
Papieskiej Komisji do spraw utworzenia Kolegium Polskiego. Jej
przewodniczącym został kard. Mikołaj Paracciani Clarelli, a w skład
Komisji weszli: arcybiskup Aleksander Franchi3, sekretarz Kongregacji
do Spraw Nadzwyczajnych, protonotariusz apostolski Jan Simeoni,
sekretarz Kongregacji Propagandy do Spraw Wschodnich i mons.
Wawrzyniec Passerini pełniący funkcję sekretarza4.
Pierwsze posiedzenie odbyło się 18 maja 1865 r., w czasie którego
ukonstytuowała się Komisja5 i nastąpiły jej intensywne działania. Już
22 maja oglądano w obecności ks. Semenenki dom przy ul. Cantoni,
który wchodził w rachubę jako ewentualna siedziba kolegium6. Ksiądz
Semenenko, pytany na miejscu przez członków Komisji i jej przewodniczącego, kard. Clarelliego, o opinię o budynku, przedstawił swoje
zdanie w sposób spokojny i rzeczowy7.
Przewodniczący Komisji w liście z 12 czerwca 1865 r. podziękował
ks. Semenence za relację z podróży do Galicji i Wielkiego Księstwa
Poznańskiego8. Kardynał poprosił też, aby ks. Semenenko pilnie nawiązał kontakt z osobami, które wcześniej deklarowały pomoc finan-

3
Arcybiskup był przyjacielem księży zmartwychwstańców i kolegium polskiego.
Por. J.S. P e l c z a r, Pius IX i Polska, Miejsce Piastowe 1914, s. 220.
4
Protokół Komisji. Rzym, 18-05-1865, w: Verbale delle Adunanze della
Commissione Pontificia per l’istituzione del Collegio Polacco 1865-1866. APKP,
sygn. I 45.2, k.1.
5
Tamże, k.1-5; por. Kopia listu. Semenenko do Wierzchlejskiego, Rzym, 2406-1865. APKP, w: Dziennik korrespondencyjny w sprawie założenia Seminarium
Polskiego w Rzymie 1865, sygn. I 3.1; por. P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium
Polskiego w Rzymie. Podług źródeł rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 121; por.
J.S. P e l c z a r, Pius IX i Polska, Miejsce Piastowe 1914, s. 220-221.
6
Semenenkę zaprosił na tę wizytację mons. Passerini, sekretarz Komisji. Por. List
Passeriniego do Semenenki. Rzym, 18-05-1865. APKP, sygn. I 55.2. W efekcie zrezygnowano z zakupu tej nieruchomości, o czym sekretarz Komisji powiadomił ks.
Semenenkę listem z dnia 20 listopada 1865 r. Por. List Passeriniego do Semenenki.
Rzym, 20-11-1865. APKP, sygn. I 55.10.
7
P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł
rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 125.
8
Por. Kopia listu. Semenenko do kard. Clarelliego. Rzym, 29-05-1865. APKP,
sygn. I 55.4.
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sową9. Kwestie te były rozpatrywane przez Komisję w końcu maja
i na początku czerwca 1865 r.10. Ksiądz Semenenko w liście do kardynała z 14 czerwca zapewnił o swojej gotowości do działania11 i jeszcze
w czerwcu przesłał listy do arcybiskupa lwowskiego Wierzchleyskiego,
do kapituły lwowskiej, biskupa przemyskiego Monastyrskiego, biskupa tarnowskiego Pukalskiego, do kapituły krakowskiej oraz do wikariusza apostolskiego w Krakowie biskupa Gałeckiego. Poinformował
w nich adresatów o utworzeniu przez Ojca Świętego Papieskiej Komisji
do spraw utworzenia Kolegium Polskiego i jej składzie oraz poprosił
o opłacenie burs studenckich, do czego się zobowiązano, zebranie ofiar
na kolegium i potwierdzenie chęci wysyłania studentów do Rzymu12.
Mimo działań ks. Semenenki, na potrzeby kolegium wpłynęło tylko
dwa i pół tys. franków od kapituły lwowskiej13. Semenenko wysłał też
listy do księżnej Jadwigi Sapieżyny i Pawłowej Sanguszko oraz hrabiego Kajetana Lewickiego z informacją o prawdopodobnym otwarciu
kolegium 1 listopada 1865 r.14.
Kolejną nieruchomością braną pod uwagę przez Komisję w sierpniu
1865 r. był klasztor ojców mercedariuszów wraz z przyległymi spichlerzami, położony blisko centrum Rzymu przy ulicy Salaria Vecchia15,
9
Kopia listu w języku włoskim i polskim. Komisja do Semenenki, Pałac Konsulty,
12-06-1865. APKP, sygn. I 46.1.
10
Por. Protokoły z posiedzeń Komisji. Rzym, 27-05-1865, 03-06-1865, 10-06-1865,
w: Verbale delle Adunanze della Commissione Pontificia per l’istituzione del Collegio
Polacco 1865-1866. APKP, sygn. I 45.2, k.5-8.
11
List. Semenenko do kard. Paracciani Clarelli. Rzym, 14-06-1865. APKP, sygn.
I 49.13.
12
Kopie listów Semenenki pisane z Rzymu: do Wierzchleyskiego. 24-06-1865, do
kapituły lwowskiej. 24-06-1865, do Monastyrskiego. 30-06-1865, do Pukalskiego. 3006-1865, do kapituły krakowskiej (bez daty), do Gałeckiego. 30-06-1865, w: Dziennik
korrespondencyjny w sprawie założenia Seminarium Polskiego w Rzymie 1865.
APKP, sygn. I 3.1.
13
P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł
rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 123.
14
Kopie listów Semenenki pisane z Rzymu: do Jadwigi Sapieżyny. 28-08-1865,
do Pawłowej Sanguszko. 28-08-1865, w: Dziennik korrespondencyjny w sprawie założenia Seminarium Polskiego w Rzymie 1865. APKP, sygn. I 3.1; por. Zarys dziejów Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, w: 100 lecie Papieskiego Kolegium
Polskiego w Rzymie, Drukarnia Watykańska „Poliglotta” 1966, s. 24.
15
Protocollo di tutti gli atti concernenti l’istituzione del Collegio Polacco in Roma
dal 18 Magi 1865 fino al. 7 Dicembre 1866. APKP, sygn. I 45.35.
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jednak decyzji o jego zakupie wówczas nie podjęto. Semenenko tak
o tym pisał do Jełowieckiego w liście z 26 września 1865 r.: To co robi
Komisya, robi wszystko na rozkaz wyraźny papieża. To papież każe kupić te spichrze, (...) gdzie tu teraz tłumaczyć papieżowi, że miałeś inną
intencję, płacenia tylko procentów i t.p. To miałoby najnieszczęśliwszą
postać i pozór najgorszy przed Ojcem św. On bardzo, ale bardzo chce
to seminarium otworzyć jak najprędzej i ciągle sam się miesza do tej
rzeczy16. Ostatecznie nieruchomość zakupiono17, a w marcu 1866 r. zostały zakończone prace adaptacyjne18.
Wprawdzie ks. Semenenko jeszcze latem 1865 r. zapowiadał
w listach otwarcie kolegium na 1 listopada, jednak do tego nie doszło
z różnych przyczyn. Komisja w Raporcie z 14 listopada 1865 r. sporządzonym dla Piusa IX wyliczyła sprawy wymagające pilnego rozwiązania, do których należał jeszcze wtedy brak budynku, ale także
potrzeba uzgodnienia z biskupami diecezjalnymi kwestii przysyłania
studentów, zapewnienia alumnom stypendiów, ustalenia rzeczywistych
kosztów otwarcia i następnie prowadzenia kolegium oraz zagadnienie
zarządzania tą instytucją19.
Szczególnie ważny był ten ostatni problem, ponieważ należało zdecydować, czy kolegium będą kierować jezuici, czy też księża zmartwychwstańcy. Powszechnie uważano, że sekretarz stanu
Stolicy Apostolskiej kard. Antonelli skłania się w tej sprawie ku jezuitom20. Nawet wśród samych księży zmartwychwstańców nie było
co do tego jednomyślności, o czym świadczy chociażby zdanie z listu
Jełowieckiego do Kajsiewicza z 15 sierpnia 1865 r.: Mnie się zdaje, że
dla nas i dla rzeczy samej byłoby najlepiej, oddać seminaryum w ręce
16
P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł
rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 126.
17
Nieruchomość ta, jak się wydaje, została zakupiona po 20 listopada 1865 r., gdyż
tego dnia sekretarz Komisji powiadomił listownie ks. Semenenkę, że zrezygnowano z zakupu nieruchomości położonej przy ul. Cantoni, która poprzednio była brana
pod uwagę. Por. List Passeriniego do Semenenki. Rzym, 20-11-1865. APKP, sygn. I
55.10.
18
Lista prac przeprowadzonych w kolegium polskim pod kierownictwem Hipoliota
Maibaldiego (lub Meibaldiego), marzec 1866 r. APKP, sygn. I 51.12.
19
Rapporto per l’Udienza di S.S. del 14 Novembre 1865 della Commissione.
APKP, sygn. I 45.4.
20
Por. J.S. P e l c z a r, Pius IX i Polska, Miejsce Piastowe 1914, s. 221.

250

KS. M. STĘPIEŃ

[6]

Jezuitów21. Dyplomacja rosyjska usilnie zabiegała o to by kolegium
nie zarządzali księża zmartwychwstańcy, natomiast większość Polonii
w Rzymie, na czele z księżną Zofią Odescalchi i hrabią Włodzimierzem
Czackim22, była przekonana, że to właśnie oni najlepiej sprawdzą się
w tej roli23.
We wspomnianym już Raporcie Komisja zaproponowała Ojcu
Świętemu następujące rozwiązania przedstawionych problemów:
1. Tworzenie kolegium powinno być utrzymane w tajemnicy.
2. Należy dążyć do zakupu budynku klasztornego ojców mercedariuszów, poszukując jednocześnie innych lokalizacji.
3. Trzeba zwrócić się do biskupów polskich w Galicji, aby przysłali na studia przynajmniej dziesięciu studentów, i zatroszczyli się
o ufundowanie ośmiu stypendiów studenckich. Z prośbą o stypendia
należy zwrócić się również do kapituł katedralnych. Wymienione
działania powinny być prowadzone za pośrednictwem nuncjusza
apostolskiego w Wiedniu.
4. Trzeba podjąć starania o pozyskanie studentów z Królestwa
Polskiego.
5. Z powierzeniem kierownictwa kolegium księżom zmartwychwstańcom należałoby wstrzymać się na razie, chociaż zauważono jednocześnie, że zgromadzenie to ma wielu gorących zwolenników.
6. Doceniając zaangażowanie ks. Semenenki w tworzenie kolegium, zaproponować mianowanie go tymczasowo na prorektora
kolegium24.
Raport Komisji jednoznacznie wskazuje, że powierzenie zarządu
kolegium polskiego księżom zmartwychwstańcom było rozwiązaniem
wzbudzającym kontrowersje. Szczególnie obawiano się konsekwencji
dyplomatycznych ze strony państw, które dokonały rozbiorów Polski.

21
P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł
rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 126.
22
Hrabia Włodzimierz Czacki był też zwany Mirem Czackim.
23
Por. Zarys dziejów Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, w: 100 lecie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, Drukarnia Watykańska „Poliglotta”
1966, s. 25.
24
Rapporto per l’Udienza di S.S. del 14 Novembre 1865 della Commissione.
APKP, sygn. I 45.4.
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Papieska Komisja do spraw utworzenia Kolegium Polskiego zebrała się po raz ostatni 9 listopada 1866 r.25, a zakończyła działalność
7 grudnia, po otrzymaniu z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej pisma informującego o mianowaniu na funkcję protektora Papieskiego
Kolegium Polskiego kard. Giuseppe Milesiego26.
1.2. Nominacja rektora
W tym, kto powinien zostać rektorem kolegium, gdyby jego zarząd
powierzono zgromadzeniu, nie było jednomyślności również wśród samych księży zmartwychwstańców. We wrześniu 1864 r. ks. Jełowiecki
pisał do ks. Kajsiewicza, że wolałby, aby przełożonym seminarium został ks. Jan Koźmian a nie ks. Piotr Semenenko. Ksiądz Kajsiewicz
przyznawał, że ks. Koźmian najlepiej nadawałby się do utrzymania
karności w kolegium, ale – jak pisał – nie ma tyle nauki kościelnej, co
O. Piotr i nie ma między tutejszymi teologami tyle zachowania. Poza
tym ks. Koźmian nie powinien opuszczać prowincji poznańskiej, ponieważ to przyniosłoby szkodę Zgromadzeniu27. Również ks. Hube pisał do ks. Kajsiewicza: upraszam Ojca, żeby O. Piotra nie upoważniał
do przyjmowania przełożeństwa seminaryum28.
Wspomniano już o oglądaniu przez Komisję 22 maja 1865 r. domu
przy ul. Cantoni, branego pod uwagę jako przyszła siedziba kolegium.
Uczestniczący w tym wydarzeniu ks. Semenenko29 napisał później do
ks. Kajsiewicza: Trzymałem się na defensywie, jak przystało na człowieka, o którym powiadają, że będzie rektorem, ale który bardzo byłby
głupim, gdyby sam wierzył, że już nim jest doprawdy30. Tak więc ks.

25
Por. Protokół z posiedzenia Komisji. Rzym, 09-11-1866, w: Verbale delle
Adunanze della Commissione Pontificia per l’istituzione del Collegio Polacco 18651866. APKP, sygn. I 45.2, k.44-46.
26
Por. Protocollo di tutti gli atti concernenti l’istituzione del Collegio Polacco in
Roma dal 18 Magi 1865 fino al. 7 Dicembre 1866. APKP, sygn. I 45.35.
27
P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł
rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 105.
28
Tamże, s. 126.
29
Semenenkę zaprosił na tę wizytację mons. Passerini, sekretarz Komisji. Por. List
Passeriniego do Semenenki. Rzym, 18-05-1865. APKP, sygn. I 55.2.
30
P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł
rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 125.
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Piotr miał świadomość, że powszechnie, w tym także w środowisku
Polonii rzymskiej, jest uważany za kandydata na funkcję rektora31.
Członkowie Komisji we wspomnianym już Raporcie do Ojca
Świętego zaproponowali rozważenie możliwości mianowania prorektorem kolegium ks. Piotra Semenenki32 ze względu na jego zapał
i duży wkład w utworzenie tej instytucji33. Tak więc ks. Semenenko został mianowany czasowo prorektorem kolegium, chociaż kolegium nie
zostało jeszcze erygowane. Nie znamy szczegółów tej nominacji, ale
mówiono o niej już na posiedzeniu Komisji w dniu 20 listopada 1865 r.,
co zostało odnotowane w protokole34. Dekret nominacyjny, jak się
wydaje, nie zachował się, ale można z całą pewnością stwierdzić, że
nominacja ta miała miejsce po 20 listopada 1865 r., gdyż już w protokole Komisji z dnia 4 stycznia 1866 r. tak go się określa35. Natomiast
Ojciec Święty mianował ks. Piotra Semenenkę pierwszym rektorem
Papieskiego Kolegium Polskiego 8 marca 1866 r., czyli w przeddzień
erygowania kolegium36.
1.3. Dekret erygujący Kolegium
Papież Pius IX dnia 9 marca 1866 r. wydał dekret skierowany do
Papieskiej Komisji do spraw utworzenia Kolegium Polskiego, którym erygował Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie37. Na wstępie
31
Świadczą o tym listy hrabiego Czackiego, cytowane przez Smolikowskiego,
a kierowane w drugiej połowie 1865 r. do ks. Jełowieckiego. Por. P. S m o l i k o w s k i,
Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł rękopiśmiennych, Kraków
1896, s. 127-133.
32
Rapporto per l’Udienza di S.S. del 14 Novembre 1865 della Commissione.
APKP, sygn. I 45.4.
33
Por. Kopia Listu w języku włoskim i polskim. Komisja do Semenenki, Pałac
Konsulty, 12-06-1865. APKP, sygn. I 46.1.
34
Protokół z posiedzenia Komisji. Rzym, 20-11-1865, w: Verbale delle Adunanze
della Commissione Pontificia per l’istituzione del Collegio Polacco 1865-1866. APKP,
sygn. I 45.2, k.25-26.
35
Protokół z posiedzenia Komisji. Rzym, 04-01-1866, w: Tamże. APKP, sygn. I
45.2, k.31.
36
Wicerektorem został ks. Antoni Krechowiecki. Roczniki Kolegium Polskiego,
w: P. Smolikowski, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 139; por. J. S. Pelczar, Pius IX i Polska, Miejsce Piastowe
1914, s. 221.
37
Autoryzowana kopia dekretu erekcyjnego (w języku włoskim). Pałac Apostolski,
09-03-1866. APKP, sygn. I 63.7-8.
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Ojciec Święty, zwracając się personalnie do kard. Nicoli Clarelliego
Paraccianiego, przewodniczącego Komisji, podkreślił, że obowiązkiem
papieża jest troska o wszystkie narody katolickie, a więc także o młodzież przybywającą do Rzymu, aby kształcić się w naukach kościelnych
i innych dziedzinach uniwersalnych. Podkreślając zasługi swoich poprzedników, Pius IX stwierdził, że Stolica Apostolska powinna tworzyć
kolegia i seminaria nie tylko dla pobliskich narodów, ale również dla
zamieszkujących dalsze tereny i dlatego podejmuje decyzję o utworzeniu Papieskiego Kolegium Polskiego dla młodzieży polskiej przybywającej do Rzymu. Będzie się ono mieściło się przy ulicy Salaria Vecchia
pod numerami 46-48-50 w budynku wcześniej na ten cel zakupionym,
będącym własnością kolegium, co papież niniejszym potwierdza. Do
czasu przygotowania pomieszczeń tymczasowa siedziba kolegium będzie się mieściła w konwencie św. Adriana na Forum Romanum38.
Wkrótce prace adaptacyjne zostały zakończone39 i już 24 marca nastąpiło uroczyste otwarcie kolegium40, a 16 maja nawiedził je Pius IX
w towarzystwie członków Papieskiej Komisji do spraw utworzenia
Kolegium Polskiego, co niewątpliwie świadczyło o tym, że to dzieło
było bliskie sercu papieża41.
1.4. Powołanie protektora Kolegium
Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej dekretem z dnia 7 grudnia 1866 r. mianował protektorem Papieskiego Kolegium Polskiego
w Rzymie kard. Giuseppe Milesiego42, który 10 stycznia 1867 r. powiadomił o tym ks. Jełowieckiego. Kardynał poinformował też, że
zwróci się do biskupów polskich z wezwaniem o przysyłanie studentów do Rzymu43.
Tamże.
Por. Lista prac przeprowadzonych w kolegium polskim, marzec 1866 r. APKP,
sygn. I 51.12.
40
Por. J.S. P e l c z a r, Pius IX i Polska, Miejsce Piastowe 1914, s. 222; por.
Roczniki Kolegium Polskiego, w: P. Smolikowski, Historya Kolegium Polskiego
w Rzymie. Podług źródeł rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 140-141.
41
Por. Tamże, s. 142.
42
Por. Protocollo di tutti gli atti concernenti l’istituzione del Collegio Polacco in
Roma dal 18 Magi 1865 fino al. 7 Dicembre 1866. APKP, sygn. I 45.35.
43
List. kard. Milesiego do ks. Jełowieckiego. Rzym, 10-01-1867. APKP, sygn.
I 52.2; por. Kopie listów kard. Milesiego do: Wierzchlewskiego, Monastyrskiego,
Ledokowskiego, Pukalskiego, Gałeckiego. Rzym, 06-01-1867. APKP, sygn. I 7.1-7.
38
39
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Regulamin Kolegium nadał kardynałowi protektorowi szerokie
kompetencje. Nadzorował on kierowanie instytucją, w czym pomagało mu dwóch tak zwanych deputatów, których sam mianował spośród
kleru rzymskiego. Prezentował też Ojcu Świętemu do nominacji kandydata na rektora oraz mianował wicerektora44.
Warto zauważyć, że nominacja kardynała protektora nastąpiła dopiero po dziewięciu miesiącach istnienia Kolegium, co jednak nie
powinno dziwić, ponieważ przez cały czas funkcjonowała Papieska
Komisja do spraw utworzenia Kolegium Polskiego, która po mianowaniu kardynała protektora została rozwiązana.
2. Regulamin Kolegium
W archiwum Papieskiego Kolegium Polskiego nie zachowały się
dokumenty ukazujące tworzenie regulaminu, wydaje się jednak, że
brał w tym udział ks. Piotr Semenenko. Może o tym świadczyć list ks.
Kajsiewicza do ks. Jełowieckiego z 22 listopada 1864 r., którego treść
cytuje w swojej książce ks. Paweł Smolikowski. Autor listu tak mówi
o konieczności powrotu ks. Semenenki do Rzymu i pilnej potrzebie
rozpoczęcia pracy nad regulaminem kolegium: Kiedy nasi protektorowie tu pilą. Trzeba, aby on napisał regulamin, i aby go obronił przed
komisyą, już ustanowioną pod prezydencyą kardynała Clarelli. Oni zechcą naśladować regulamina włoskie, a do naszej dorosłej młodzieży
one nie stosowne45.
Regulamin został zatwierdzony i wydrukowany do użytku wewnętrznego w 1866 r.46. Podzielono go na dziesięć artykułów opatrzonych następującymi tytułami: Cel i ustanowienie Kolegium; O przyjmowaniu
i wydalaniu alumnów oraz o święceniach; Praktyki religijne, studia
i dyscyplina; O wspólnocie Kolegium; O rektorze; O wicerektorze;
O ekonomie lub mistrzu domu; O ojcu duchownym; O prefektach;
44
Por. art. 1, pkt 4-6 Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in
Roma, Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 3-4.
45
P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł
rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 114.
46
Regulamin ten wydrukowano w języku włoskim. Por. Regolamento del Pontificio
Collegio Polacco. Istituto in Roma, Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1. W archiwum
Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie zachowały się trzy egzemplarze tego
Regulaminu (sygn. I 25.1-3).
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O regułach obowiązujących alumnów47. Do zasadniczego Regulaminu
dołączono dwie części: Wskazania dotyczące sposobu zachowania reguł kolegium polskiego48 oraz: Formuła przysięgi dla alumnów przyjmowanych do Papieskiego Kolegium Polskiego49.
Papieskie Kolegium Polskie, erygowane przez papieża i działającym pod jego patronatem, było przeznaczone do kształcenia młodych
Polaków w zakresie filozofii, teologii oraz prawa kanonicznego i przygotowywania ich do przyjęcia święceń kapłańskich50. Rektora kolegium na prośbę kardynała protektora, mianował papież. W regulaminie
znajdował się też zapis umożliwiający mianowanie rektora kolegium
spośród księży należących do Zgromadzenia Zmartwychwstańców,
o ile przyniesie to pożytek tej instytucji51.
3. Pierwsi alumni Kolegium
Już następnego dnia po uroczystym otwarciu kolegium studia rozpoczęło sześciu alumnów. Spis52 wymienia następujące nazwiska:
1. Józef Pelczar z Korczyna, diecezja przemyska (ur. w 1842 r.), ukończył teologię, kapłan studiujący prawo kanoniczne. Korzystał z bursy ufundowanej przez księżną Zofię Odescalchi.

47
Tłumaczenie autora. W oryginale tytuły kolejnych artykułów brzmią następująco:
scopo ed istituzione del collegio; sull’ammissione dimissione degli alunni e sacre ordinazioni; esercizj di pieta’, studj e disciplina; della famiglia del collegio; sul Rettore;
del Vice-Rettore; dell’Economo o Maestro di casa; del Padre spirituale; dei Prefetti;
regole per gli alunni. Tamże, s. 3, 5, 9, 13, 14, 19, 21, 24, 25, 28.
48
Tłumaczenie autora. W oryginale tytuł brzmi następująco: Avvertimenti sul modo
di osservare le regole del collegio polacco. Tamże, s. 37-39.
49
Tłumaczenie autora. W oryginale tytuł brzmi następująco: Formula juramenti emittendi ab alumnis Pontificii Collegii Polonici. Tamże, s. 41-42. Schemat
Regulaminu kolegium polskiego był podobny do reguł wydrukowanych wcześniej
dla Pontificio Collegio Urbano. W tym przypadku tytuł brzmiał Regole del Pontificio
Collegio Urbano, a treść została podzielona na części, a nie na artykuły, jak w regulaminie kolegium polskiego. Por. Regole del Pontificio Collegio Urbano de Propaganda
Fide, Roma 1863, APKP, sygn. I 29.1.
50
Por. art. 1, pkt 1 i 2 Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in
Roma, Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1.
51
Por. art. 1, pkt 5, tamże.
52
Alunni del Collegio Polacco. Stato del Personale dal 25 Marzo 1866 al. 31
Decembre detto anno. APKP, sygn. I 11.3.
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2. Karol Zoeller ze Lwowa (ur. w 1847 r.), studiujący na drugim roku
teologii. Korzystał ze stypendium ufundowanego przez księżną
Jadwigę Sapiehę.
3. Józef Dąbrowski z miejscowości Zoltańce, diecezja lubelska (ur.
w 1842 r.), studiujący na pierwszym roku teologii. Korzystał z bursy ufundowanej przez Piusa IX.
4. Władysław Cichowicz z Poznania (ur. w 1837 r.), studiujący na
pierwszym roku teologii. Korzystał z bursy ufundowanej przez
księżną Zofię Odescalchi.
5. Jan Radziejewski z Krucza, diecezja poznańska (ur. w 1844 r.), studiujący na pierwszym roku teologii. Korzystał z bursy ufundowanej
przez księżną Zofię Odescalchi;
6. hrabia Juliusz Drohojowski53 z Piórkowicz, diecezja żytomierska
(ur. w 1838 r.), utrzymujący się z własnych funduszy.
Dnia 18 października 1866 r. zostali przyjęci dwaj następni alumni: hrabia Kazimierz Szołdrski z Rostworowa, diecezja poznańska (ur.
w 1843 r.), który podjął studia na ostatnim roku prawa kanonicznego, utrzymujący się z własnych funduszy, oraz Ignacy Goczkowski
z Trzemeszna, diecezja gnieźnieńska (ur. w 1843 r.), który kontynuował studia na trzecim roku teologii i korzystał ze stypendium ufundowanego przez rodzinę Żółtowskich54. W listopadzie został przyjęty
Ewaryst Gajewski55 z Grąblina (ur. w 1828 r.), który podjął studia na
trzecim roku teologii i utrzymywał się z własnych środków, oraz Piotr
Strzelichowski z Paczołtowic, diecezja krakowska (ur. w 1836 r.), który podjął studia na drugim roku teologii, a korzystał z bursy przekazanej przez hrabinę Katarzynę Potocką.
W spisie alumnów podano również, że: Pelczar, Zoeller, Dąbrowski,
Cichowicz, Radziejewski, Goczkowski i Strzelichowski złożyli 3 lutego 1867 r. przyrzeczenie przewidziane w regulaminie kolegium.
53
W spisie przy tym nazwisku umieszczono adnotację: Wyjechał z Kolegium z powodu złego stanu zdrowia (bez daty). Por. Tamże.
54
Fundacja nosiła imię Jana Nepomucena hrabiego Żółtowskiego. Por List
M. Żółtowskiego (w imieniu rodziny) do Semenenki. Poznań, 18-07-1866. APKP,
sygn. I 58.2.
55
Wyjechał z kolegium w lipcu 1867 r. Por. Alunni del Collegio Polacco. Stato del
Personale dal 25 Marzo 1866 al. 31 Decembre detto anno. APKP, sygn. I 11.3.
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Zwolnieni zostali z niego natomiast alumni, którzy płacili za pobyt
z własnych funduszy, czyli Szołdrski i Gajewski56.
Z zachowanych dokumentów wynika57, że w roku 1869 studiowali w kolegium z wymienionych już alumnów: Zoeller, Dąbrowski,
Cichowicz, Radziejewski, Goczkowski oraz ośmiu nowych. Jeden student korzystał ze stypendium ufundowanego przez papieża Piusa IX,
a siedmiu z funduszy przekazywanych przez księżną Zofię Odescalchi.
Po jednej bursie ufundowali: księżna Jadwiga Sapieha, hrabina
Katarzyna Potocka i rodzina Żółtowskich, natomiast na jedno stypendium wykorzystywano ofiary pochodzące z Brazylii. W tym czasie jeden student korzystał z własnych funduszy.
Zakończenie
Kolegium polskie w Rzymie istniało przez krótki czas w drugiej
połowie XVI i XVII w. Najpierw utworzył go św. Filip Nereusz, a w
następnym wieku król Jan Kazimierz przekształcił Kolegium szwedzkie w polsko-szwedzkie. Dopiero w połowie XIX w. ponownie podjęto
działania, by utworzyć kolegium polskie. Myśl ta powstała wśród księży Zgromadzenia Zmartwychwstańców i popierana była przez wpływowych Polaków przebywających w Rzymie. W szczególny sposób
zasłużyła się tu księżna Zofia Odescalchi, która ufundowała wiele stypendiów dla polskich studentów przebywających w Kolegium, a wraz
z hrabią Włodzimierzem Czackim zabiegała o utworzenie kolegium.
Zajęto się zbieraniem funduszy i przekonywaniem papieża do tej ini56
W Nocie z dnia 8 listopada 1866 r. wymieniono dziewięciu alumnów Papieskiego
Kolegium Polskiego: Józefa Pelczara, Karola Zoellera, Józefa Dąbrowskiego,
Władysława Cichowicza, Jana Radziejewskiego, Kazimierza Szołdrskiego oraz trzech
kandydatów starających się o przyjęcie do Kolegium: Ignacego Goczkowskiego,
Ewarysta Gajewskiego i Piotra Strzelichowskiego. Nota degli Alunni del Collegio
Polacco in Roma, 8 Novembre 1866. APKP, sygn. I 51.11. Por. Regolamento del
Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma, Roma 1866. APKP, w: sygn. I 25.1,
s. 7, 41-42.
57
Nowymi studentami w 1869 r. byli: Wincenty Jarmoliński, diecezja mińska
(ur. w 1842 r.); Feliks Wartenberg, diecezja gnieźnieńska (ur. w 1838 r.); Antoni
Raczyński, diecezja lubelska (ur. w 1845 r.); Władysław Meszczyński, diecezja
poznańska (ur. w 1844 r.); Józef Weber, diecezja lwowska (ur. w 1846 r.); Maurycy
Kolankiewicz, diecezja lwowska (ur. w 1844 r.); Kazimierz Loga, diecezja warszawska (ur. w 1839 r.) i Jan Łukowski, diecezja poznańska (ur. w 1846 r.). Por. Alumn
Pontificii Collegi Poloni in Urbe. Status personarum ab initio anni 1869 usque ad initium anni 1870. APKP, sygn. I 11.7.
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cjatywy. Mimo wysiłków dyplomatycznych, szczególnie Rosji, ukazujących negatywne skutki takiej decyzji, papież, najpierw w maju 1865 r.
polecił utworzyć Papieską Komisję do spraw utworzenia Kolegium
Polskiego, a po upływie dziesięciu miesięcy 9 marca 1866 r. wydał
dekret erygujący Papieskie Kolegium Polskie. Mając na uwadze sytuację polityczną w połowie XIX w. trzeba stwierdzić, że bez osobistego zaangażowania Piusa IX Papieskie Kolegium Polskie nie mogłoby
powstać.
Regulamin kolegium podzielony na dziesięć artykułów został zatwierdzony i wydrukowany do użytku wewnętrznego w 1866 r.
Papieskie Kolegium Polskie, działające pod patronatem papieża, było
przeznaczone do kształcenia młodych Polaków w zakresie filozofii,
teologii oraz prawa kanonicznego i przygotowywania ich do przyjęcia
święceń kapłańskich. Rektora kolegium na prośbę kardynała protektora, mianował papież. Już 24 marca 1866 r. nastąpiło uroczyste otwarcie kolegium, a następnego dnia studia rozpoczęło sześciu alumnów,
wśród których był Józef Sebastian Pelczar, późniejszy biskup przemyski, beatyfikowany i kanonizowany przez Jana Pawła II. Papieskie
Kolegium Polskie w Rzymie funkcjonuje nieprzerwanie od ponad stu
czterdziestu lat.
Establishment and beginnings of Polish Pontifical College in Rome
in XIX century
In the middle of the XIX century the Ressurectionist Fathers started the effort
to create the college for the candidates preparing for the ministry (priesthood). Not
forgetting about convincing the Pope to this initiative the funds were gathered. The
Princess Zofia Odescalchi contributed greatly to this project and founded many grants
for Polish alumns studying in the college. Together with the Count Włodzimierz Czacki
she solicited in the Apostolic See for creating the college.
The project, however, encountered many obstacles because of the lack of funds as
well as the strong diplomatic opposition from the Russian and Prussian side. In spite of
the diplomatic efforts especially in Russia, which opposed of the establishment of the
college, in May 1865 the Pope ordered to create the Pontifical Committee for creating
Polish College.
In the same time cardinal Antonelli, Secretary of state of the Apostolic See, signed
the nomination decrees of the members of the Committee. The president of the
Committee became the cardinal Mikołaj Paracciani Clarelli. The Pope Pius IX strongly
supported this initiative and with decree from 9 March 1866 Polish Pontifical College
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was established in Rome, nominating the previous day Priest Peter Semeneka the First
Rector of the College.
The Statute of the College was confidential, approved and divided into ten articles.
The Polish Pontifical College, acting under the auspices of the Pope, was destined
to educate young Polish people in the scope of philosophy, theology, the canonical law
as well as preparing them for priestly ordinations. At cardinal vice-rector’s request the
rector of the college was nominated by the Pope. The formal opening of the college
was at 24 March 1866 and the next day six alumns started studying in the college.
Among them was Józef Sebastian Pelczar, later the Bishop of Przemyśl beatified and
canonized by the Pope John Paul II.
The Polish Pontifical College has been functioning continuously since more than
hundred and forty years.
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STATUTY XLII SYNODU PŁOCKIEGO
W ZAKRESIE NORM OGÓLNYCH
Treść: Wstęp. – 1. Kanony wstępne. – 2. Ustawy kościelne. – 3. Zwyczaj. –
4. Dekrety ogólne oraz instrukcje. – 5. Konkretne akty administracyjne. – 5.1. Normy
ogólne. – 5.2. Konkretne dekrety i nakazy. – 5.3. Reskrypty. – 5.4. Przywileje. –
5.5. Dyspensy. – 6. KPK, księga „Normy ogólne”, tytuły V – XI. – Zakończenie.

Wstęp
Promulgacja nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, zmiana systemu politycznego, społecznego i gospodarczego oraz aktualne potrzeby
diecezji, skłoniły biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego do zwołania synodu diecezjalnego. XLII Synod Płocki rozpoczął się 19 lutego
1987 r., a jego prace zakończył 7 czerwca 1991 r. papież Jan Paweł II
podczas swojej wizyty w Płocku. Hasłem przewodnim synodu były
słowa z pierwszego listu św. Pawła do Koryntian: „Przypatrzcie się,
bracia, powołaniu waszemu” (1 Kor 1, 26). W okresie czterech lat duchowni, wierni świeccy, członkowie instytutów życia konsekrowanego
i stowarzyszeń życia apostolskiego, snuli refleksję nad swoim powołaniem i zadaniami, jakie związane są z jego realizacją „tu i teraz”1.
Jednym z zadań zgromadzonych na synodzie była adaptacja i konkretyzacja prawa powszechnego do warunków Kościoła diecezjalnego. W KPK jest pięćdziesiąt sześć norm, które odsyłają do prawa
partykularnego2.
1
Por. Z. K a m i ń s k i, Słowo wprowadzające Biskupa Płockiego, XLII Synod
Diecezji Płockiej [cytowany dalej jako XLII Synod Płocki – T.B.], Płock 1992, s. 9-10;
por. XLII Synod Płocki, st. 1 § 2.
2
Por. M. S i t a r z, Synod diecezjalny. Komentarz do kan. 460 KPK, w: J. Dyduch,
W. Góralski, E. Górecki, J. Krukowski, M. Sitarz (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa
Kanonicznego, t. II/1, Księga II. Lud Boży, Poznań 2005, s. 335.
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Struktura statutów synodalnych jest oparta na Kodeksie Prawa
Kanonicznego. Poszczególne księgi, tytuły i rozdziały uchwał XLII
Synodu Płockiego odpowiadają tym, które zawarte są w KPK.
Pierwsza księga KPK oraz Synodu Płockiego zostały poświęcone normom ogólnym.
Na księgę „Normy ogólne” KPK składają się dwieście trzy kanony,
ujęte w jedenastu tytułach, które dotyczą źródeł prawa w aspekcie formalnym i proceduralnym, podmiotu prawa i jego czynności prawnych,
władzy rządzenia i urzędu kościelnego. Ponadto są tytuły o przedawnieniu i o obliczaniu czasu3.
1. Kanony wstępne
Sześć pierwszych kanonów określa stosunek nowego prawodawstwa do norm i przepisów, które obowiązywały w chwili wejścia
w życie KPK4. Kanony wstępne zostały poświęcone następującym zagadnieniom: Kodeks a porządek prawny Kościołów Wschodnich, prawo liturgiczne, umowy Stolicy Apostolskiej z państwami, wcześniej
nabyte przywileje, stosunek Kodeksu do wcześniejszego prawa zwyczajowego i dawnego prawa pisanego5.
Omawiany synod w tej części zawiera cztery statuty. Prawodawca
w statucie 1 podkreśla, że „czterdziesty drugi Synod Płocki stanowi
wyraz troski Kościoła Płockiego o odnowę religijno-moralną i duszpasterską oraz dostosowanie prawa diecezjalnego do norm Kodeksu
Prawa Kanonicznego Jana Pawła II”6. Poprzez synod wszyscy członkowie wspólnoty diecezjalnej pragnęli odczytać na nowo swoje zadania, wynikające z powołania, w myśl słów św. Pawła: „Przypatrzcie
się, bracia, powołaniu waszemu” (1 Kor 1, 26)7.
Statut 2 zawiera ogólny opis uchwał synodalnych informujący
o ich podziale na statuty oraz aneksy do statutów. Jedne i drugie zawierają prawo partykularne diecezji płockiej i obowiązują od momentu
3
Por. R. S o b a ń s k i, Normy ogólne. Wprowadzenie, w: J. Dyduch, W. Góralski,
E. Górecki, J. Krukowski, M. Sitarz (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego,
t. I, Księga I. Normy ogólne, Poznań 2003, s. 45.
4
Por. E. S z t a f r o w s k i, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 1, Warszawa
1985, s. 126; por. KPK, kan. 1-6.
5
Por. tamże, s. 126-135.
6
XLII Synod Płocki, st. 1 § 1.
7
Por. tamże, st. 1 § 2.
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wskazanego w dekrecie promulgacyjnym8, tj. od dnia 1 stycznia 1992
roku9.
Odpowiedź na pytanie, dlaczego uchwały synodalne w wielu miejscach stanowią powtórzenie kanonów KPK prawodawca zamieścił
w st. 3, wyjaśniając, że czyni to dla celów praktycznych10.
Wspólna dla kanonów wstępnych KPK i statutów XLII Synodu
Płockiego jest kwestia wydanego wcześniej i obowiązującego prawa pisanego. Prawodawca synodu pozbawił mocy obowiązującej dotychczasowe ustawy oraz instrukcje diecezjalne, przeciwne kanonom Kodeksu
Prawa Kanonicznego lub uchwałom XLII Synodu Płockiego11. Moc
obowiązującą straciły również te ustawy oraz instrukcje diecezjalne,
które nie były przeciwne uchwałom XLII Synodu Płockiego, lecz nie
zostały w nich zawarte12.
2. Ustawy kościelne
Tytuł pierwszy księgi „Normy ogólne” został poświęcony ustawom kościelnym, z racji na ich znaczenie w prawie kanonicznym13.
Analizując szesnaście kanonów tego tytułu można je podzielić według
zagadnień, które podejmują: promulgacja prawa kościelnego, właściwości ustaw kodeksowych, podmiot ustawy, interpretacja oraz wygaśnięcie ustaw kościelnych, stosowanie ustaw państwowych14.
Prawodawca XLII Synodu Płockiego zawarł w tytule pierwszym
tylko dwa statuty. W statucie 5 określił sposób promulgacji ustaw partykularnych diecezji płockiej. Wydawane w przyszłości ustawy partykularne poza synodem „należy promulgować w organie urzędowym
Kurii Diecezjalnej «Miesięcznik Pasterski Płocki». Zaczynają one
obowiązywać po miesiącu od dnia ich promulgacji, chyba że w samej
ustawie określono inny termin”15. Treść statutu 5 jest uszczegółowiePor. tamże, st. 2.
Por. tamże, Dekret promulgujący uchwały XLII Synodu Płockiego, s. 73-74.
10
Por. tamże, st. 3.
11
Por. tamże, st. 4 § 1.
12
Por. tamże, st. 4 § 2.
13
Por. J. O t a d u y, Introducción, w: Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña
(red.), Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, t. 1, Pamplona 2002,
s. 289; por. KPK, kan. 7-22.
14
Por. E. S z t a f r o w s k i, Podręcznik prawa kanonicznego, dz. cyt., t. 1,
s. 136-165.
15
Por. XLII Synod Płocki, st. 5.
8
9
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niem ogólnej normy kan. 8 § 2 KPK odnośnie sposobu promulgacji
ustaw partykularnych16.
Wspólną normą Kodeksu i XLII Synodu Płockiego jest ta, która odnosi się do interpretacji ustaw kościelnych. Nawiązując do treści kan.
16 § 1 KPK prawodawca partykularny zastrzega prawo autentycznej
interpretacji statutów synodalnych biskupowi płockiemu oraz temu,
komu zleci on taką władzę17.
XLII Synod Płocki nie zawiera szczegółowych statutów odnoszących się do właściwości i wygaśnięcia ustaw kościelnych oraz stosowania ustaw państwowych.
3. Zwyczaj
Drugi tytuł omawianej księgi KPK zawiera kanony odnoszące się
do określonych sposobów postępowania, powstałych w społeczności
kościoła, które nabrały szczególnego znaczenia w codziennym życiu, a które prawo określa mianem zwyczaju18. W referowanym tytule zostały zawarte linie fundamentalne określające miejsce zwyczaju
w prawie kanonicznym19. Zagadnienia podjęte w sześciu kanonach
tego tytułu sprowadzają się do pojęcia, powstania oraz odwołania prawa zwyczajowego20.
Prawodawca XLII Synodu Płockiego – w dwóch statutach zamieszczonych w tej części – pozbawia mocy obowiązującej tych zwyczajów istniejących w diecezji płockiej, które są przeciwne Kodeksowi
Prawa Kanonicznego i przezeń odrzucone lub są przeciwne statutom
synodu21. W odniesieniu do chwalebnych zwyczajów zgodnych z prawem lub istniejących obok prawa zachęca się, aby je podtrzymywać.
W przypadkach wątpliwych wymagana jest konsultacja z biskupem
płockim22.
Por. KPK, kan. 8 § 2.
Por. KPK, kan. 16 § 1; por. XLII Synod Płocki, st. 6.
18
Por. E. S z t a f r o w s k i, Podręcznik prawa kanonicznego, dz. cyt., t. 1,
s. 166.
19
Por. J. O t a d u y, Introducción, w: Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña
(red.), Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, dz. cyt., t. 1, s. 417.
20
Por. E. S z t a f r o w s k i, Podręcznik prawa kanonicznego, dz. cyt., t. 1,
s. 166-172; por. KPK, kan. 23-28.
21
Por. XLII Synod Płocki, st. 7.
22
Por. tamże, st. 8.
16
17
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4. Dekrety ogólne oraz instrukcje
Dekrety ogólne oraz instrukcje stały się przedmiotem regulacji
prawnej w trzecim tytule KPK, zawierającym sześć kanonów. Ich celem jest uporządkowanie funkcjonowania władzy wykonawczej, czyli
administracyjnej23.
Prawodawca Synodu Płockiego poświęca tej materii jeden statut,
w którym cytuje kan. 29 KPK i odwołuje się do kan. 34 § 2 KPK: dekrety ogólne, wydawane przez biskupa płockiego, zawierające ogólne
przepisy, są ustawami i rządzą się normami o ustawach. Postanowienia
instrukcji, m.in. załączonych w aneksach do statutów synodalnych, nie
zmieniają ustaw. Jeśli zaś któreś z nich nie dadzą się pogodzić z przepisami ustaw, są pozbawione wszelkiej mocy24.
W aneksach do uchwał Synodu Płockiego znajdują się dwadzieścia trzy
dokumenty zawierające instrukcje, statuty, regulaminy i programy25.
5. Konkretne akty administracyjne
Tytuł czwarty „Konkretne akty administracyjne” został wpisany do
KPK w celu wprowadzenia do systemu prawa kanonicznego terminologii współczesnego prawa administracyjnego i zespołu norm regulujących stanowienie kościelnych aktów administracyjnych. Ponadto
23
Por. R. S o b a ń s k i, Dekrety ogólne oraz instrukcje, w: J. Dyduch,
W. Góralski, E. Górecki, J. Krukowski, M. Sitarz (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa
Kanonicznego, t. I, Księga I. Normy ogólne, dz. cyt., s. 87; por. KPK, kan. 29-34.
24
Por. XLII Synod Płocki, st. 9; por. KPK, kan. 29, kan. 34 § 2.
25
Zob. tamże, Aneksy: „I. Instrukcja o wizytacji kanonicznej”, „II. Instrukcja o wizytacji dziekańskiej”, „III. Instrukcja o konferencjach dekanalnych”, „IV. Instrukcja
o współpracy i uposażeniu proboszcza i wikariusza”, „V. Instrukcja o prowadzeniu
kancelarii parafialnej”, „VI. Instrukcja o zabezpieczeniu majątku parafialnego przy
zmianie na stanowisku proboszcza”, „VII. Instrukcja o duszpasterstwie rodzin”, „VIII.
Instrukcja o duszpasterstwie trzeźwości”, „IX. Instrukcja o przygotowaniu dzieci do
pierwszej spowiedzi i Komunii świętej”, „X. Instrukcja o przygotowaniu dzieci do
uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych”, „XI. Instrukcja o przygotowaniu młodzieży do sakramentu bierzmowania”, „XII. Instrukcja o katechizacji”, „XIII.
Instrukcja o sanktuariach”, „XIV. Statut «Caritas» Diecezji Płockiej”, „XV. Statut
Rady Kapłańskiej”, „XVI. Statut Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej”, „XVII. Statut
Parafialnej Rady Duszpasterskiej”, „XVIII. Statut Parafialnej Rady Gospodarczej”,
„XIX. Statut Soborowego Studium Teologiczno-Pastoralnego”, „XX. Statut Sekcji
Katolików Świeckich Soborowego Studium Teologiczno-Pastoralnego”, „XXI. Statut
Koła Księży Misjonarzy Diecezji Płockiej”, „XXII. Regulamin dla organistów”,
„XXIII. Program formacyjny Ruchu Światło-Życie”.
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prawodawca KPK chciał uporządkowania grupy aktów prawnych, tradycyjnie nazywanych „reskryptami, przywilejami i dyspensami”26.
5.1. Normy ogólne
W tej części Kodeksu, w trzynastu kanonach, zostały podjęte zagadnienia dotyczące kompetentnej władzy, interpretacji, wykonawcy oraz
wygaśnięcia aktu administracyjnego27.
Statuty XLII Synodu Płockiego w tej materii zawierają jedynie odniesienie do trzech kanonów KPK. W statucie 10 synodu została wskazana władza kompetentna do wydawania aktów administracyjnych, tj.
biskup diecezjalny, wikariusz generalny i wikariusz biskupi, z zachowaniem przepisu kan. 76 § 1 KPK28.
W kolejnym statucie została przytoczona częściowo treść kan. 42
KPK, w którym czytamy, że wykonawca aktu administracyjnego winien postępować zgodnie z treścią zalecenia29.
Odnośnie wygaśnięcia aktu administracyjnego prawodawca w statucie 12 cytuje treść kan. 47 KPK: „Odwołanie aktu administracyjnego
przez inny akt administracyjny kompetentnej władzy osiąga swój skutek dopiero od momentu urzędowego powiadomienia tego, dla kogo
został wydany”30.
5.2. Konkretne dekrety i nakazy
Tytuł tego rozdziału w KPK brzmi „Dekrety i poszczególne nakazy”. W uchwałach Synodu Płockiego jego brzmienie jest zmienione na
„Dekrety i nakazy szczegółowe”. W literaturze kanonicznej natomiast
używany jest termin „Konkretne dekrety i nakazy”31.
26
Por. J. K r u k o w s k i, Konkretne akty administracyjne, w: J. Dyduch,
W. Góralski, E. Górecki, J. Krukowski, M. Sitarz (red.), Komentarz do Kodeksu
Prawa Kanonicznego, t. I, Księga I. Normy ogólne, dz. cyt., s. 94; por. także
E. L a b a n d e i r a, Los actos administrativos, w: AA.VV., Manual de derecho canónico, Pamplona 1991, s. 325-337; por. KPK, kan. 35-93.
27
Por. E. S z t a f r o w s k i, Podręcznik prawa kanonicznego, dz. cyt., t. 1,
s. 178-181; por. KPK, kan. 35-47.
28
Por. XLII Synod Płocki, st. 10.
29
Por. KPK, kan. 42; por. XLII Synod Płocki, st. 11.
30
KPK, kan. 47; XLII Synod Płocki, st. 11.
31
Por. J. K r u k o w s k i, Konkretne akty administracyjne, w: J. Dyduch,
W. Góralski, E. Górecki, J. Krukowski, M. Sitarz (red.), Komentarz do Kodeksu
Prawa Kanonicznego, t. I, Księga I. Normy ogólne, dz. cyt., s. 111; por. także,
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Zagadnienia podjęte w tej części Kodeksu sprowadzają się do następujących: wyjaśnienie pojęć, obowiązujące formalności i moc prawna, terminy wydania dekretu, wygaśnięcie pojedynczego dekretu lub
nakazu32.
Prawodawca synodu w referowanej materii ogranicza się tylko do
powtórzenia wybranych norm kodeksowych. Statut 13 jest nawiązaniem do kan. 48 KPK „Dekret szczegółowy jest aktem administracyjnym, wydanym przez kompetentną władzę wykonawczą, przez który
w poszczególnych przypadkach zostaje podjęta decyzja (np. o erekcji parafii) albo ma miejsce prowizja kanoniczna (powierzenie urzędu
kościelnego), która ze swej natury nie suponuje wniesienia przez kogoś prośby”33. Kolejnym pojęciem definiowanym w KPK i Synodzie
Płockim jest nakaz szczegółowy, rozumiany jako dekret, który jednej
lub określonym osobom poleca coś wykonać lub czegoś zaniechać,
przede wszystkim w celu przynaglenia do zachowania ustawy34. Ostatni
statut tej części określa formalne warunki związane ze stanowieniem
dekretów, do których należą forma pisemna i motywacja decyzji35.
5.3. Reskrypty
Prawodawca KPK, w siedemnastu kanonach, podejmuje temat pojęcia reskryptu, podziału reskryptów, odbiorcy, warunków uzyskania,
wykonywania oraz ich wygaśnięcia36.
Najwięcej statutów w księdze „Normy ogólne” prawodawca XLII
Synodu Płockiego poświęcił reskryptom. Niektóre statuty są bezpośrednim powtórzeniem kanonów KPK, inne zostały ustanowione przez
prawodawcę, aby uregulować szczegółowe kwestie, których Kodeks
nie podejmuje.
Referowaną część rozpoczyna statut 16 zawierający kodeksową
definicję reskryptu, rozumianego jako „akt administracyjny wydany
G. L e s z c z y ń s k i, Kościelna procedura administracyjna w Kodeksie Prawa
Kanonicznego Jana Pawła II, Warszawa 2008, s. 27-32.
32
Por. E. S z t a f r o w s k i, Podręcznik prawa kanonicznego, dz. cyt., t. 1,
s. 182-185; por. KPK, kan. 48-58.
33
XLII Synod Płocki, st. 13; por. KPK, kan. 48.
34
Por. XLII Synod Płocki, st. 14; por. KPK, kan. 49.
35
Por. XLII Synod Płocki, st. 15; por. KPK, kan. 51.
36
Por. E. S z t a f r o w s k i, Podręcznik prawa kanonicznego, dz. cyt., t. 1,
s. 186-194; por. KPK, kan. 59-75.
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na piśmie przez kompetentną władzę wykonawczą, którym – zgodnie
z jego naturą – na czyjąś prośbę udziela się przywileju, dyspensy lub
innej łaski”37.
Zagadnieniem, któremu zostało poświęcone kilka kolejnych statutów jest nieważność reskryptu. Decyzją prawodawcy „nieważność reskryptu powoduje tzw. subrepcja, czyli zatajenie prawdy, jeśli
w prośbie nie wyrażono tego, co zgodnie z ustawą, stylem i praktyką kanoniczną winno być wyrażone do ważności”38. „Nieważność
reskryptu powoduje również tzw. obrepcja, czyli przedstawienie nieprawdy, jeśli ani jedna z podanych przyczyn skłaniających (np. w prośbie o dyspensę) nie jest prawdziwa”39.
Odrębne uregulowanie w statutach Synodu Płockiego dotyczy powtórnej prośby o reskrypt, która została już raz odrzucona. I tak, „łaski
nie udzielonej przez wikariusza generalnego lub wikariusza biskupiego
nie może ważnie udzielić inny wikariusz tego samego biskupa, nawet
po zapoznaniu się z racjami, dla których poprzedni wikariusz jej odmówił”40. Jeśli ponowna prośba o reskrypt kierowana jest bezpośrednio
do biskupa płockiego, ten nie powiadomiony o odmowie, nieważnie
udziela łaski, której uprzednio odmówił wikariusz generalny lub wikariusz biskupi. Natomiast po odmowie łaski przez biskupa płockiego
wikariusz generalny lub wikariusz biskupi nie może jej ważnie udzielić bez zgody biskupa, nawet po zawiadomieniu o odmowie”41.
Nieważności reskryptu nie powoduje natomiast „błąd dotyczący
nazwiska osoby, której udziela się łaski lub która wystawia reskrypt,
a także dotyczący miejsca jej zamieszkania lub sprawy, o którą chodzi,
byleby, zdaniem ordynariusza, nie było żadnej wątpliwości co do samej osoby lub sprawy”42.
Prawodawca synodu reguluje szczegółowo sposób składania prośby
o reskrypt oraz warunki formalne, jakie powinna ona spełniać. „Wierni
świeccy, ubiegający się o reskrypt ordynariusza (np. o dyspensę),
winni zwracać się do Kurii Diecezjalnej za pośrednictwem własne37
38
39
40
41
42

XLII Synod Płocki, st. 16; KPK, kan. 59 § 1.
XLII Synod Płocki, st. 17; por. KPK., kan. 63 § 1.
LXII Synod Płocki, st. 18; por. KPK, kan. 63 § 2.
LXII Synod Płocki, st. 19; por. KPK, kan. 65 § 2.
LXII Synod Płocki, st. 20; por. KPK, kan. 63 § 2.
KPK, kan. 66; LXII Synod Płocki, st. 21.
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go proboszcza”43. Duchowni w załatwianiu spraw z władzą diecezjalną (biskupem diecezjalnym, Kurią Diecezjalną) powinni zachować
styl Kurii Diecezjalnej co do formy pism i sposobu ich kierowania44.
„Oficjalne pisma do władzy diecezjalnej winny posiadać charakter
urzędowy, nie zaś listów prywatnych. Usilnie zaleca się sporządzanie
pism na maszynie. Poszczególne sprawy należy przedstawiać w odrębnych pismach. Do wniosków o dyspensy od niektórych przeszkód
małżeńskich trzeba dołączyć to, co w danym przypadku jest niezbędne
(np. wykres genealogiczny – przy przeszkodach: pokrewieństwa, powinowactwa, przyzwoitości publicznej, rękojmie – przy przeszkodzie
różnej religii)”45.
Prawodawca zobowiązuje zainteresowanych, aby na pisma biskupa
płockiego, Kurii Diecezjalnej oraz Sądu Biskupiego dawali wyczerpujące odpowiedzi w wyznaczonych terminach, a gdy terminy nie są
podane – w czasie możliwie jak najszybszym46.
Ostatni temat dotyczy sposobu archiwizowania dokumentacji.
Prawodawca zarządza, aby kopię każdego urzędowego pisma, skierowanego do władzy diecezjalnej lub do innych adresatów, przechowywać w archiwum parafialnym lub dziekańskim47.
5.4. Przywileje
Rozdział czwarty pierwszej księgi KPK oraz XLII Synodu Płockiego
poświęcony jest przywilejom. Najwyższy prawodawca w tej księdze
Kodeksu, zawierającej dziewięć kanonów48, rozpoczyna od zdefiniowania przywileju i wskazania podziału przywilejów ze względu na
stosunek do ustawy. Kolejnymi kwestiami regulowanymi przez prawodawcę Kodeksu są odpowiednio nabywanie, interpretacja, korzystanie
i wygaśnięcie przywileju49.

LXII Synod Płocki, st. 22.
Por. tamże, st. 23.
45
Tamże, st. 24.
46
Por. tamże, st. 25.
47
Tamże, st. 26.
48
Por. KPK, kan. 76-84.
49
Por. E. S z t a f r o w s k i, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 1, dz. cyt.,
s. 196.
43
44
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W Synodzie Płockim, zawierającym w referowanej materii dwa statuty, nie została powtórzona definicja przywileju, ani to, co odnosi się
do różnych jego form, interpretacji i wygaśnięcia50.
Procedura nadania przywileju, zgodnie ze statutem 28 synodu, rozpoczyna się od złożenia urzędowego pisma osoby zainteresowanej do
Kurii Diecezjalnej51. Następnym zagadnieniem jest ograniczenie do forum wewnętrznego korzystania z przywileju udzielonego ustnie przez
biskupa płockiego52. Gdyby jednak ktoś chciał z tak udzielone przywileju korzystać w zakresie zewnętrznym, musiałby udowodnić jego
udzielenie, ilekroć ktoś domagałby się tego zgodnie z prawem53.
5.5. Dyspensy
W rozdziale poświęconym dyspensom KPK zawiera dziewięć kanonów, natomiast Synod Płocki poświęca tej materii tylko dwa statuty54.
Prawodawca KPK w odniesieniu do dyspens podejmuje następujące
zagadnienia: pojęcie i podział, władza i sposób dyspensowania, wygaśnięcie dyspensy55.
Ustawodawca Synodu Płockiego ograniczył się jedynie do tematu władzy dyspensowania, która przysługuje biskupowi płockiemu,
proboszczom, prezbiterom i diakonom. W statucie 2956 i statucie 3057
Synodu Płockiego została powtórzona odpowiednio treść kan. 87 § 1
KPK i kan. 89 KPK.
Por. XLII Synod Płocki, st. 27-28.
Por. tamże, st. 28.
52
Por. tamże, st. 27.
53
Por. KPK, kan. 74; por. T. P a w l u k, Prawo kanoniczne według kodeksu Jana
Pawła II, t. 1, Zagadnienia wstępne i normy ogólne, Olsztyn 1985, s. 259.
54
Por. KPK, kan. 85-93; XLII Synod Płocki, st. 29-30.
55
Por. E. S z t a f r o w s k i, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 1, dz. cyt.,
s. 201-209.
56
XLII Synod Płocki, st. 29: „Biskup płocki może dyspensować wiernych – ilekroć uzna to za pożyteczne dla ich duchowego dobra – od ustaw dyscyplinarnych, tak
powszechnych, jak i partykularnych, wydanych przez najwyższą władzę kościelną dla
jego terytorium lub dla jego podwładnych, z wyjątkiem ustaw procesowych, karnych
i tych, od których dyspensa zastrzeżona jest Stolicy Apostolskiej lub innej władzy (por.
kan. 87 § 1)”.
57
XLII Synod Płocki, st. 30: „Proboszcz i inni prezbiterzy lub diakoni nie mogą
dyspensować od ustaw powszechnych i partykularnych, chyba że taka władza została
im wyraźnie udzielona (zob. kan. 89)”.
50
51
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6. KPK, księga „Normy ogólne”, tytuły V – XI
XLII Synod Płocki w części „Normy ogólne” nie zawiera więcej
statutów. W pierwszej księdze KPK, oprócz przedstawionych wyżej,
znajdują się jeszcze następujące tytuły: statuty i przepisy porządkowe,
osoby fizyczne i prawne, akty prawne, władza rządzenia, urzędy kościelne, przedawnienie, obliczanie czasu. Uchwały Synodu Płockiego
nie zawierają żadnych statutów odnośnie przedstawionych wyżej
tytułów.
Kanony przywołanych tytułów zostały wykorzystane przez prawodawcę podczas tworzenia instrukcji i statutów zawartych w aneksach
do uchwał XLII Synodu Płockiego58.
Zakończenie
XLII Synod Płocki jest do dzisiaj ostatnim synodem, który miał
miejsce w diecezji płockiej. Jego uchwały promulgowane przez biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego są aktualnie obowiązującymi.
Na podstawie analizy i porównania uchwał synodalnych z kanonami
KPK można stwierdzić, że synod zawiera piętnaście statutów, które
stanowią szczegółowe normy prawa diecezjalnego; jedenaście statutów synodalnych nawiązuje treścią do kanonów KPK i jest ich uszczegółowieniem; pięć kanonów KPK zostało bezpośrednio zacytowanych
w statutach synodu59.
Materia regulowana w kanonach 94 – 203 KPK nie znajduje swojego bezpośredniego odzwierciedlenia w statutach synodalnych. Należy
jednak wskazać, iż ww. kanony zostały uwzględnione przy tworzeniu
instrukcji oraz statutów, które znajdują się w aneksach XLII Synodu
Płockiego.
Por. tamże, Aneksy do statutów, s. 155-221.
Skorowidz porównania statutów XLII Synodu Płockiego i kanonów KPK,
Księgi I „Normy ogólne” (symbol „–” oznacza, że statut XLII Synodu Płockiego nie
odpowiada żadnemu kanonowi KPK; symbol „~” oznacza, że statut jest uszczegółowieniem treści kanonu KPK; symbol „=” oznacza, że treść statutu synodalnego jest
identyczna z treścią kanonu KPK): st. 1 § 1 –; st. 1 § 2 –; st. 2 –; st. 3 –; st. 4 § 1 –; st.
4 § 2 –; st. 5 ~ kan. 8 § 2; st. 6 ~ kan. 16 § 1; st. 7 –; st. 8 –; st. 9 ~ kan. 29, kan. 34 § 2;
st. 10 ~ kan. 35; st. 11 ~ kan. 42; st. 12 ~ kan. 48; st. 14 ~ kan. 49; st. 15 = kan. 51; st.
16 = kan. 59 § 1; st. 17 ~ kan. 63 § 1; st. 18 ~ kan. 63 § 2; st. 19 = kan. 65 § 2; st. 20 ~
kan. 65 § 3; st. 21 = kan. 66; st. 22 –; st. 23 –; st. 24 –; st. 25 –; st. 26 –; st. 27 –; st. 28
–; st. 29 ~ kan. 87 § 1; st. 30 = kan. 89.
58
59
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Analizując normy ogólne zawarte w pierwszej księdze KPK
i Synodu Płockiego należy postawić pytacie, czy na szczeblu diecezji istniała potrzeba bardziej szczegółowego uregulowania omawianej
materii? Odpowiadając na postawione pytanie można stwierdzić, że
statuty synodalne w zakresie norm ogólnych są wystarczające i nie istnieje konieczność dodatkowej regulacji w tej materii. Ponadto należy
zauważyć, że po promulgacji uchwał XLII Synodu Płockiego nie zostały wydane przez Biskupa Płockiego inne normy w tej materii.
Las normas generales del XLII Sínodo Diocesano de Płock
El XLII Sínodo Diocesano de Płock fue celebrado desde el 19 de febrero de 1987
hasta el 7 de junio de 1991. Su objeto fue la respuesta a la nueva legislación canónica
y también el afrontamiento de los nuevos retos del mundo.
El objeto de esta publicación es la presentación de las normas generales
promulgadas en los estatutos del XLII Sínodo Diocesano de Płock. La estructura De
normis generalibus en el CIC y en el XLII Sínodo Diocesano de Płock son iguales. De
la misma manera ha sido dividido el contenido de la presente publicación. Al principio
viene una breve introducción, después lo que se refiere a los cánones introductorios
del Código, a las leyes eclesiásticas, a la costumbre, a los decretos generales y a
las instrucciones, a los actos administrativos singulares, a los decretos y preceptos
singulares, a los rescriptos, a los privilegios, a las dispensas y también a la materia de
los títulos V – XI del Libro I “Normas generales” del CIC. La última parte contiene una
valoración de la legislación diocesana en la materia de las normas generales del CIC.
El sínodo diocesano en la materia comentada contiene quince normas particulares;
once que se refieren a los cánones del CIC; cinco, que son una cita literal de los cánones
del CIC.
La análisis de las normas generales del XLII Sínodo Diocesano de Płock permite
decir, que la regulación en ésta materia fue completa. Además hay que añadir que
después de la promulgación de los estatutos sinodales no hay legislación particular del
obispo de Płock referente a las normas generales del CIC.
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Kościołem a wspólnotą polityczną. – 2. Udział Nuncjusza Apostolskiego Achillesa
Ratti – Piusa XI w negocjacjach nad Konkordatem Polskim z 1925 roku. – 3. Wpływ
papieża Piusa XI na treść Konkordatu. – Zakończenie.

Wstęp
Za pierwszy pogląd Kościoła w sprawie stosunku do wspólnoty politycznej uznaje się powszechnie słowa wypowiedziane przez
Chrystusa do faryzeuszy i zwolenników Heroda: „Oddajcie więc
Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”1.
Stały się one początkiem dualizmu chrześcijańskiego, dualizmu porządku doczesnego, czyli porządku politycznego i duchowego, czyli
religijnego2. Ewangeliczna proklamacja była nowością w I wieku, ponieważ wszystkie struktury polityczne Starożytności charakteryzowały
się monizmem polityczno–religijnym. Przesłanie Chrystusa dotyczące

1
Ewangelia według św. Marka 12, 17, w: Pismo Święte Starego i Nowego
Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych. Opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań – Warszawa 1984 (dalej Mk);
Por. także Mt 22, 21.
2
Por. C. S o l e r, Nota sobre la evolucion del dualismo. Lectura medieval-Gelasiana; Lectura moderna recogida por Leon XIII; Lectura del Vaticano II, w: Las relationes entre la Iglesia y el Estado. Estudios en memoria del professor Pedro Lombardia,
Universidad Complutense de Madrid. Universidad de Navarra, Editoriales de Derecho
Reunidas (1989), s. 263.
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rozróżnienia dwóch wspomnianych porządków stało się istotnym krokiem naprzód w rozwoju duchowej świadomości ludzkości3.
Zapoczątkowany przez Chrystusa dualizm zaowocował w ciągu
dziejów wieloma modelami określającymi relacje Kościół – wspólnota
polityczna. Biorąc pod uwagę przedsoborowe stanowiska państw nowożytnych w tej kwestii, należy zaznaczyć, iż od XVIII wieku relacje
te charakteryzuje pluralizm. Przyczyn takiego stanu jest niewątpliwie
kilka. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim nowe idee filozoficzne i ideologiczne oraz rozszerzenie pola postrzegania relacji Kościół
–wspólnota polityczna na inne kontynenty4.
3
Por. J. K r u k o w s k i, Autonomia i niezależność Kościoła i wspólnoty politycznej, Kościół i Prawo, Tom IV, Lublin 1985, s. 54; B. M a g g i o n i, La fondazione nella laicita nella Biblia, Problemi e prospettive. Atti del XLVII Corso di aggiornamento
culturale dell’ Universita Cattolica, Milano 1977, s. 55; J.T. M a r t i n d e A g a r,
Libertad religiosa civil y libertad temporal en la Iglesia, w: Las relationes entre la
Iglesia y el Estado. Estudios en memoria del professor Pedro Lombardia, Universidad
Complutense de Madrid. Universidad de Navarra, Editoriales de Derecho Reunidas
(1989), s. 251; C. S o l e r, Nota sobre…., s. 262-263; G. D a m i z i a, I fondamenti
teologici dei raporti tra la Chiesa e la Comunità politica nelle prospettive del Coniclio
Vaticano II, w: La Chiesa e la Comunità Politica. Dai Concordati alle nuove forme di
interesa, Roma, s. 21-34.
4
J. Krukowski, biorąc pod uwagę stopień ideowego i strukturalnego powiązania
współczesnych państw z Kościołem, wyróżnia następujące systemy relacji: system
rozdziału Kościoła od państwa, w ramach którego wyodrębnia amerykański model
państwa świeckiego (separację czystą), francuski model państwa świeckiego (separację wrogą) i niemiecki model państwa świeckiego (separację skoordynowaną), system
państwa wyznaniowego polegający na uznaniu jednej religii za oficjalną religię państwową, w ramach którego wyodrębnia państwa wyznaniowe katolickie i niekatolickie, a także system państw totalitarnych, ukształtowanych na założeniach określonej
ideologii, w ramach którego wyodrębnia faszyzm włoski, nazizm hitlerowski i totalitaryzm komunistyczny. Por. J. K r u k o w s k i, Kościół i Państwo. Podstawy relacji
prawnych, Lublin 2000, s. 42-86; T. B e r t o n e, Il raporto giuridico tra Chiesa e comunita politica, w: Il diritto nel misterio della Chiesa. IV Diritto patrimoniale. Tutela
della comunione e dei diritti Chiesa e comunita politica, Roma 1980, s. 382-388. Na
temat amerykańskiego systemu rozdziału, który bywa w Stanach Zjednoczonych
określany mianem „muru rozdziału Kościoła i państwa”, pisze m.in. R. A. D e s t r o,
Kościół – państwo: rozdział instytucji czy wolność religijna, tłum. T. Wiścicki, Więź 3
(425) 1994, s. 50-54. Autor zamiast używać określenia, które jego zdaniem jest błędne, wskazuje na kilka sformułowań, które lepiej odzwierciedlają rzeczywistość ludzkich relacji poddanych wpływom politycznym, mającym rozdzielić sprawy wspólnoty
wiary i uzasadnione interesy wspólnoty państwowej: „stosunek jednostki do rozmaitych wspólnot, w których człowiek żyje, pracuje i modli się; stosunek wolności indy-
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W modelu relacji Kościół – wspólnota polityczna wypracowanym
przed Soborem Watykańskim II na szczególną uwagę zasługuje magisterium papieża Leona XIII. Można je najprościej scharakteryzować
jako przekształcenie idei dualizmu chrześcijańskiego polegające na
odejściu od tradycyjnych określeń dwóch władz i dwóch społeczności
doskonałych na rzecz dwóch społeczności5. Źródeł teorii Leona XIII
należy szukać w dawnym ius publicum ecclesiasticum. Idea dwóch
społeczności została rozwinięta przez papieża Leona XIII przede
wszystkim w Encyklice Immortale Dei, a także w Libertas praestantissimum i Sapientiae christiana6. Można pokusić się o stwierdzenie, iż
teoria Leona XIII przygotowała bezpośrednio grunt pod naukę Soboru
Watykańskiego II na temat autonomii i niezależności Kościoła i wspólnoty politycznej oraz współpracy między nimi7. Nie oznacza to bynajmniej, iż założenia nauki papieża Leona XIII i Soboru Watykańskiego II
w kwestii relacji Kościół – wspólnota polityczna są tożsame. Trzeba
bowiem wyraźnie podkreślić, iż Ojcowie Soboru Watykańskiego II zaczerpnęli podstawowe elementy swojego nauczania z doktryny Leona
XIII, oczyszczając ją z zależności, na których oparte było dawne ius
publicum ecclesiasticum.
Istotne znaczenie dla współczesnej koncepcji relacji Kościół –
wspólnota polityczna wypracowanej podczas Vaticanum II miała także
działalność papieża Piusa XI. W czasie jego pontyfikatu powstał nowy
typ stosunków między Kościołem i państwem. Kościół, co znalazło
potwierdzenie w szeregu nowych umów międzynarodowych zawartych w okresie dwudziestolecia międzywojennego, dążył do oddzielenia od państwa oraz potwierdzenia swojej autonomii i samodzielności.
Ponadto Stolica Apostolska pragnęła gwarancji poszanowania stanowiska publiczno-prawnego, które byłoby potwierdzone przez umowę
międzynarodową zawartą między Kościołem a konkretnym państwem,
widualnej do dobra wspólnego; stosunek prawa i obowiązku; wzajemne odniesienia
między tym, co ludzkie i tym, co boskie; granica między sacrum i profanum; relacja wspólnot wiary do wspólnot określanych w kategoriach politycznych, ekonomicznych i innych”.
5
Por. C. S o l e r, Nota sobre…, s. 264; Por. także I. M a r t i n, El Estado catolico
en el contexto de la libertad religiosa, w: La Chiesa dopo il Concilio. Atti del Congresso
Internazionale di Diritto Canonico. Roma 14-19 gennaio 1970, II Comunicazioni,
Milano 1972, s. 907-908.
6
Por. C. S o l e r, Nota sobre…, s. 265.
7
Por. C. S o l e r, Nota sobre…, s. 265.
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zwaną tradycyjnie konkordatem8. Wśród konkordatów zawartych przez
Stolicę Apostolską w czasie pontyfikatu papieża Piusa XI znajduje się
Konkordat z Polską z 1925 roku, który stał się wzorem dla wielu późniejszych umów międzynarodowych.
1. Konkordat jako instrument regulacji stosunków między
Kościołem a wspólnotą polityczną
Konkordat jest instrumentem, przy pomocy którego Kościół i państwo lub inna wspólnota polityczna, jednocześnie posługują się w celu
uregulowania interesujących ich spraw, na zasadzie równości – tamquam iure pares9.
W rozwoju tego rodzaju umów międzynarodowych współczesna
doktryna wyróżnia cztery zasadnicze etapy10. Pierwsze umowy międzynarodowe zawierane przez Stolicę Apostolską pojawiły się w czasie reformy gregoriańskiej jako sposób na uniezależnienie się Kościoła
od władzy świeckiej. Za pierwszy konkordat uważa się Układ wormacki z 23 września 1122 r. pomiędzy papieżem Kalikstem II a cesarzem
8
Por. W. W ó j c i k, Konkordat polski z 1925 roku. Próba oceny, w: Kościół
w II Rzeczypospolitej, Z. Zieliński, S. Wilk (red.), Lublin 1980, s. 17.
9
Nazwa „konkordat” wywodzi się z łaciny – concordare – zgadzać się, także: concordia, pactum, pax, conventio, modus vivendi. „Konkordat” to zatem nazwa techniczna, którą stosuje się na oznaczenie dwustronnej umowy międzynarodowej, której
stronami są Stolica Apostolska i wspólnota polityczna, którą najczęściej jest państwo.
Konkordat zawierany jest zgodnie z zadami prawa międzynarodowego, na zasadzie
równości stron. Przedmiotem konkordatu są sprawy będące przedmiotem zainteresowania obu stron. Por. G. C a s o r i a, Concordati e ordinamento giuridico internazionale, Roma 1953, s, 52-56; G. L a j o l o, I concordati moderni, Brescia 1968,
s. 491-493; J. K r u k o w s k i, Konkordat Polski. Znaczenie i realizacja, Lublin
1999, s. 18-35.
10
B. Trzeciak zwraca uwagę, iż „Tradycyjne rozumienie terenu do zagospodarowania i praktyczne tego rozwiązania polegały na operowaniu pojęciami z dziedziny spraw do podziału pomiędzy Państwo i Kościół. Szczególnym kryterium była
ich natura: doczesna (res temporales) – dotycząca na przykład praw i zobowiązań
finansowych, duchowa (res spirituales) – czyli praktyki czysto religijne, oraz mieszana (res mixtae) – sprawy dotyczące obu sfer (duchowej i doczesnej) i podlegające kompetencji obu władz, na przykład odnośnie skutków zawieranych związków
małżeńskich, uprawnień szkolnictwa kościelnego i innych”. B. T r z e c i a k, Relacje
Państwo – Kościół. Konkordat ’93-’98, Warszawa 1998, s. 48. Szerzej na ten temat:
F.M. C a p e l l o, Summa iuris publici ecclesiastici, Romae 1943, N. 261-267, s. 245249; A. O t t a v i a n i, Institutiones iuris publici ecclesiastici, Tom II, Ecclesia et status, Vaticani 1960, N. 381-383, s. 281-286.
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Henrykiem V, który zakończył pierwszy etap walki o inwestyturę11.
Cesarz zrezygnował z inwestytury i zgodził się na swobodny wybór
biskupów. Papież przyrzekł cesarzowi przychodzić z pomocą. Był to
jeden z tzw. concordata pacis czyli konkordatów pokoju. Pierwsza
epoka w dziejach konkordatu zakończyła się na Soborze w Konstancji
(1414-1418)12. Następnie w rozwoju umów konkordatowych wyróżnia
się concordata amicitiae czyli konkordaty przyjaźni zawierane w epoce nowożytnej w celu wprowadzenia rozdziału kompetencji między
władzą duchową i doczesną. Istotnym elementem umów międzynarodowych tego typu była kwestia tzw. brachium seculare. Przykładem takiego konkordatu jest umowa zawarta między papieżem Urbanem VIII
i cesarzem Ferdynandem II 30 marca 1630 r.13 Od czasów Rewolucji
Francuskiej zawierane były concordata defensionis czyli konkordaty obronne. Pierwszy tego typu konkordat został zawarty między papieżem Piusem VII a rządem Republiki Francuskiej 15 lipca 1801 r.
W umowach międzynarodowych tego okresu państwo i Kościół występowały jako społeczności doskonałe14. Szereg konkordatów zwarł
papież Pius IX (1846-1878), charakteryzowały się one uznaniem przez
państwo religii katolickiej jako religii oficjalnej, uznaniem wpływu
władz świeckich na nominacje biskupów, przyznaniem przez państwo
dotacji na rzecz Kościoła w ramach rekompensaty za skonfiskowane
dobra kościelne oraz uzgodnieniami dotyczącymi zmiany granic diecezji i innych jednostek terytorialnych15. Na nowe postrzeganie miejsca
i roli Kościoła w państwie po I wojnie światowej wpłynęła niewątpliwie nauka papieża Leona XIII, ogłoszenie w 1917 roku Kodeksu
Prawa Kanonicznego oraz oświadczenie papieża Benedykta XV
z 21 listopada 1921 roku o dezaktualizacji szeregu konkordatów
11
W chronologicznym wykazie najważniejszych konkordatów i układów zawieranych przez Stolicę Apostolską, opracowanym przez T. Włodarczyka, na pierwszym
miejscu widnieje data 5 lipca 1098 roku, kiedy to papież Urban II udzielił Rogerowi
księciu Kalabrii i Sycylii praw legacyjnych. Natomiast nazwa „konkordat” pojawia
się po raz pierwszy w odniesieniu do Konkordatu wormackiego papieża Kaliksta II
z cesarzem Henrykiem V z dnia 23 września 1122 roku. Por. T. W ł o d a r c z y k,
Konkordaty. Zarys…, s. 599.
12
Por. J. K r u k o w s k i, Konkordaty współczesne. Doktryna, Teksty (19641994), Warszawa 1995, s. 18.
13
Por. J. K r u k o w s k i, Konkordaty…, s. 18-19.
14
Por. J. K r u k o w s k i, Konkordaty…, s. 19-20.
15
Por. J. K r u k o w s k i, Konkordaty…, s. 20.
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przedwojennych. Dlatego też Konkordaty zawarte w czasie pontyfikatu papieża Piusa XI (1922-1939) były z jednej strony kontynuacją
concordata defensionis, z drugiej zaś strony znalazły się w nich nowe
gwarancje dotyczące relacji między państwem i Kościołem, dotyczące
zwłaszcza małżeństwa, rodziny oraz wychowania16.
2. Udział Nuncjusza Apostolskiego Achillesa Ratti – Piusa XI
w negocjacjach nad Konkordatem Polskim z 1925 roku
Po zakończeniu I wojny światowej i odrodzeniu Rzeczypospolitej
Polskiej 11 listopada 1918 roku, zanim została uchwalona konstytucja niepodległego państwa, z inicjatywą zawarcia układu ze Stolicą
Apostolską wystąpił ówczesny wizytator apostolski, a od 6 kwietnia
1919 roku nuncjusz apostolski Achilles Ratti17. Był on gotowy podjąć rokowania z pierwszym rządem odrodzonej Rzeczypospolitej
Jędrzeja Moraczewskiego. Do rozmów w sprawie konkordatu jednak
nie doszło, mimo iż Ratti miał przygotowany projekt umowy międzynarodowej. Wpłynęło na to wiele czynników, do których po stronie
kościelnej należy zaliczyć przede wszystkim brak jednolitego stanowiska polskich biskupów oraz list biskupów do papieża Benedykta XV
z sierpnia 1919 roku w którym m.in. przedstawili oni swoje wątpliwości dotyczące łączenia z konkordatem reformy rolnej dóbr kościelnych.
Papież w odpowiedzi na list napisał, iż zawarcie konkordatu powinno poprzedzić uchwalenie w Polsce konstytucji oraz umocnienie rządu18. Wśród czynników, które po stronie państwowej przyczyniły się
16
W czasie pontyfikatu Piusa XI Stolica Apostolska zawarła konkordaty z: Łotwą
(1922), Bawarią (1924), Polską (1925), Rumunią (1927), Litwą (1927), Prusami
(1927), Włochami (1929), Badenią (1932), Rzeszą Niemiecką (1933), Austrią
(1933), Jugosławią (1935) oraz modus Vivendi z Czechosłowacją (1927). Por. J.
K r u k o w s k i, Konkordaty…, s. 20; T. W ł o d a r c z y k, Konkordaty…, s. 608610.
17
Jak odnotował J. Wisłocki, Achilles Ratti po przyjeździe do Warszawy odwiedził wszystkie diecezje na obszarze byłego Królestwa Polskiego oraz we współpracy
z Radą Regencyjną i polskimi biskupami przyczynił się do reaktywowania diecezji janowskiej. Włodarczyk napisał, iż „swoim taktem, rozwagą i wytrwałością z powodzeniem nadrabiał brak doświadczenia dyplomatycznego”, wcześniej pełnił on bowiem
funkcję prefekta biblioteki watykańskiej. Por. J. W i s ł o c k i, Konkordat Polski
1993. Tak czy nie?, Poznań 1993, s. 27.
18
Por. K. K r a s o w s k i, Konkordat polski z 1925 roku. Geneza – postanowienia – wykonanie, Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom LIX – Zeszyt 2(2007),
s. 109-111.
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do tego, że nie podpisano konkordatu opracowanego przez nuncjusza
apostolskiego zaliczyć należy w pierwszej kolejności brak ustawy zasadniczej oraz spory polityczne wokół tekstu konstytucji i treści umowy międzynarodowej ze Stolicą Apostolską.
Ostatecznie, w art. 114 uchwalonej 17 marca 1921 roku Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, zapisano: „Wyznanie rzymskokatolickie,
będące religią przeważającej większości narodu, zajmuje w państwie
naczelne stanowisko wśród równouprawnionych wyznań. Kościół rządzi się własnymi prawami. Stosunek państwa do Kościoła katolickiego będzie określony na podstawie układu ze Stolicą Apostolską, który
podlega ratyfikacji przez Sejm”19. Przystępując do realizacji tych postanowień już w kwietniu 1921 roku rząd polski w nocie dyplomatycznej
wyraził wolę podjęcia negocjacji ze Stolicą Apostolską. Jednocześnie
minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zlecił przygotowanie projektu konkordatu prof. Władysławowi Abrahamowi
z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. „A pomimo że na tronie
papieskim zasiadał wielki przyjaciel Polski, Pius XI, który jako nuncjusz i dziekan korpusu dyplomatycznego w 1920 r. skłonił wszystkich
przedstawicieli państw zachodnich do nieopuszczania Warszawy20,
choć w odległości kilkunastu kilometrów od niej toczyły się parodniowe zacięte boje – wszystkie próby zawarcia nowego konkordatu, jakie
czyniło nasze poselstwo przy Watykanie, nie dawały żadnego wyniku.
Instrukcje bowiem, jakie otrzymywał z Warszawy tamtejszy nasz poseł
Władysław Skrzyński – uniemożliwiały wręcz dojście do porozumienia ze Stolicą Apostolską. Instrukcje te nakazywały brać za podstawę rokowań o konkordat przepisy konkordatu austriackiego”21 – pisał
w swoich pamiętnikach Stanisław Grabski, przypominając błędnie, iż
19
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 roku, Dz. U. Nr
44, poz. 267.
20
W rzeczywistości, z zagranicznych dyplomatów rezydujących w Warszawie
w czasie tzw. Bitwy warszawskiej 1920 roku w stolicy, obok Achille Ratti, pozostał
tylko przedstawiciel dyplomatyczny Turcji.
21
St. G r a b s k i, Pamiętniki…, Tom II, s. 232. Zdaniem T. Włodarczyka trudności w negocjacjach polegały m.in. na oporach Stolicy Apostolskiej w sprawie dostosowania granic diecezji do politycznych granic polskich, niechęci Kościoła do sensownego
i zgodnego z żywotnymi interesami państwowymi ustosunkowania się do sprawy reformy
rolnej oraz pragnieniu zagwarantowania interesów Kościoła w sytuacji postępującego radykalizmu politycznego i społecznego w Polsce. Por. T. W ł o d a r c z y k, Konkordaty.
Zarys historii ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku, Warszawa 1986, s. 293.
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od podpisania Konkordatu austriackiego minęło prawie półtora wieku
i w kościelnym postrzeganiu relacji z państwami wiele się zmieniło22.
W rzeczywistości wspomniany przez Grabskiego Konkordat zawarty
przez papieża Piusa VI z cesarzem Józefem II 20 stycznia 1784 roku
dotyczył obsadzania beneficjów kościelnych, był zatem tzw. konkordatem parcjalnym. Po nim jednak, 18 sierpnia 1855 roku papież
Pius IX zawarł Konkordat z Franciszkiem I cesarzem Austrii, regulujący całokształt spraw interesujących układające się strony.
Po przygotowaniu sześciu wersji projektu opartych na projekcie
opracowanym w połowie sierpnia 1921 roku przez prof. Abrahama,
Rada Ministrów w 1924 roku powierzyła funkcję negocjatora konkordatu Stanisławowi Grabskiemu. Wtedy nastąpił przełom w negocjacjach. W sierpniu 1924 roku Grabski wyjechał do Rzymu z projektem
zatwierdzonym przez rząd 16 czerwca 1924 roku.
W swoich wspomnieniach Stanisław Grabski zwracał uwagę, że po
powierzeniu mu funkcji negocjatora pragnął stworzyć nowy i bardziej
nowoczesny typ konkordatu23. Słusznie pytał: „Czemu jednak Polska
nie miałaby stworzyć najnowszego ze wszystkich typów konkorda
tu?”24 Pisał m.in. „Wszystkie na ogół konkordaty były jak gdyby traktatami pokojowymi, kładącymi kres sporom, a niekiedy wręcz walkom
o wpływ na życie narodów władz państwowych i kościelnych. Ale ani
między Rzecząpospolitą Polską przed rozbiorami, ani między narodem polskim po rozbiorach a Kościołem katolickim nie było żadnych
22
Na fakt, iż konkordat austriacki strona polska podawała jako wzór wpłynęło
to, iż osoby mające znaczenie w negocjacjach kończyły uniwersytety w Krakowie
i Lwowie, gdzie uczono prawa kościelnego właśnie na podstawie tego konkordatu.
Polska domagała się także odsunięcia biskupa wileńskiego Matulewicza, który postulował połączenia Wilna z Litwą. Polski dyplomata w Watykanie Aleksander Skrzyński
był dawnym austriackim urzędnikiem, stąd jego sympatia do austriackiego konkordatu. Sprawa biskupa Matulewicza została załatwiona przez Stanisława Grabskiego
poprzez zaproponowanie przez niego utworzenia w Wilnie arcybiskupstwa obejmującego obok diecezji wileńskiej diecezję pińską i łucką, na którego czele stanął ksiądz
Jan Cieplak. Ostatecznie Pius XI wyraził na to zgodę, włączając do niej diecezję łomżyńską a nie łucką, którą pragnął wcielić do lwowskiej. Ksiądz. Józef Cieplak przebywający od maja 1924 roku w Rzymie został arcybiskupem Wileńskim w grudniu
1925 roku.
23
Po przygotowaniu sześciu projektów, Rada Ministrów powierzyła Stanisławowi
Grabskiemu funkcję negocjatora w 1924 roku. W sierpniu 1924 roku Grabski wyjechał
do Rzymu z projektem zatwierdzonym przez rząd.
24
S. G r a b s k i, Pamiętniki…, s. 232.
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zatargów. Nie tylko naród polski stał zawsze wiernie przy Kościele
katolickim, ale i Kościół katolicki w Polsce stał wiernie przy narodzie polskim w najczarniejszych, jakie przeżywaliśmy, terminach (...)
Zadaniem polskiego konkordatu powinno być ustalenie prawnych form
jak najwydatniejszej współpracy władz państwowych i kościelnych
dla moralnego postępu społeczeństwa, dla doskonalenia się nie tylko
jego religijnej, ale również obywatelskiej i społecznej moralności”25.
Stanisław Grabski wspominał także iż, po przedstawieniu swoich założeń podczas pierwszej audiencji u Ojca Świętego Piusa XI „zrobiło
to na nim takie wrażenie, iż postanowił kierować osobiście rokowaniami o konkordat z Polską, zamiast powierzyć je wedle zwyczaju
Sekretarzowi Stanu, kardynałowi Gasparri, nadmiernie sprzyjającemu
Niemcom. Bezpośrednio prowadził ze mną pertraktacje monsignore
Borgongini Duca, ale parokrotnie zaznaczył, że wypowiada nie tylko
własny pogląd, ale i Ojca Świętego”26.
Pisząc o swoim udziale w negocjacjach nad Konkordatem z 1925
roku Stanisław Grabski zwrócił uwagę na jeszcze jedną zasługę papieża Piusa XI : „Gdy przyjechałem do Rzymu w sierpniu 1924 r., wszyscy tam uprzedzili mnie, że rokowania o konkordaty trwają zawsze
latami. A tymczasem został on już podpisany 10 lutego 1925 r., po
niecałych sześciu miesiącach rokowań. Przypisuję to jednak nie tyle
mym zdolnościom dyplomatycznym, co temu szczęśliwemu dla nas
faktowi, że na tronie papieskim był wtedy nie tylko wielki przyjaciel
Polski, lecz i doskonały jej znawca. Na wspomnianej już pożegnalnej
audiencji powiedział mi on, że z chęcią przyznał państwu polskiemu
większe uprawnienia, niż daje władzy państwowej jakikolwiek inny
nowoczesny konkordat, bo wie, w jak trudnym położeniu znajduje się
Polska wskutek swej geograficznej pozycji, a dla całego świata chrześcijańskiego trzeba, by była jak najsilniejszą”27.
25
S. G r a b s k i, Pamiętniki…, s. 232-233; S. G r a b s k a, Stanisław Grabski
i konkordat 1925, Więź 10(420) 1993, s. 54.
26
S. G r a b s k i, Pamiętniki…, s. 233.
27
S. G r a b s k i, Pamiętniki…, s. 237-238. Stanisław Grabski przyznał w swoich pamiętnikach, iż część posłów socjalistycznych wstrzymała się od głosowania za
ratyfikacją konkordatu mając świadomość, iż z racji politycznych są za rozdziałem
państwa i Kościoła, natomiast ze względów narodowo-państwowych nie chcieli go
odrzucać. Ponadto poseł Czapiński, przemawiający w dyskusji ratyfikacyjnej w imieniu PPS, wypowiadał się z dużym taktem i umiarkowaniem, na co być może wpłynę-
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Na osobiste zaangażowanie papieża Piusa XI w negocjacjach nad
Konkordatem z 1925 roku i zainteresowanie sprawami polskimi wskazał m.in. Jacek M. Majchrowski w swoim bardzo krótkim opracowaniu dotyczącym Konkordatu Polskiego z 1925 roku wspominając, iż
podczas rozmów z papieżem Piusem XI oraz z kardynałem Gasparrim,
Sekretarzem Stanu, Stanisław Grabski przedstawił m.in. kwestię podziału diecezji przemyskiej, do którego problemu były nuncjusz apostolski w Polsce przywiązywał szczególną uwagę28. Majchrowski
zaznaczył także, „iż podobnie jak Grabski, tak i Borgongini uczestniczył w konsultacjach z kardynałem sekretarzem stanu oraz z papieżem,
który choćby tylko z racji znajomości spraw polskich był zainteresowany przebiegiem rokowań; ponieważ z tego względu ingerował
w bardzo nawet szczegółowe sprawy, nie odbiega przeto od prawdy
jego stwierdzenie, iż „każdy przecinek w tym konkordacie jest zrobiony za moją osobistą zgodą”29.
3. Wpływ papieża Piusa XI na treść Konkordatu
Zdaniem Stanisława Grabskiego – głównego negocjatora ze strony
polskiej Konkordatu z 1925 roku – papież Pius XI, który dobrze znał
problemy Polski zgodził się na dalej idące niż w innych konkordatach zabezpieczenia interesów narodowych Polski, czego przykładem
jest treść kilku artykułów wspomnianej umowy międzynarodowej.
W pierwszej kolejności Grabski zwrócił w swoich Pamiętnikach
uwagę na treść art. XI: „Jego Świątobliwość zgadza się zwracać do
Prezydenta Rzeczypospolitej przed mianowaniem arcybiskupów i biskupów diecezjalnych, koadiutorów cum iure succesionis oraz biskupa polowego, aby upewnić się, że Prezydent nie ma do podniesienia
przeciw temu wyborowi względów natury politycznej”30. Przepis ten
ła rozmowa Stanisława Grabskiego z Ignacym Daszyńskim, poprzedzająca dyskusję
w Sejmie. Por. S. G r a b s k i, Pamiętniki…, s. 238-239.
28
Por. J. M. M a j c h r o w s k i, Z dziejów polskiego konkordatu 1925 roku,
Człowiek i światopogląd 1(240) 1986 r., s. 37
29
S. G r a b s k i, Jak zawierałem konkordat ze Stolicą Apostolską, Tygodnik
Powszechny nr 22 z 3 maja 1971 r.; J. M. Majchrowski, Z dziejów…., s. 37.
30
Art. XI Konkordatu z 1925 roku. Warto odnotować, iż w Konkordacie z Trzecią
Rzeszą Niemiecką Stolica Apostolska nie mogła odmówić Adolfowi Hitlerowi sformułowania w ten sam sposób porozumienia się papieża z głową państwa przed nominacją biskupów. W specjalnym aneksie zastrzegła jednak, że nie oznacza to prawa veta
dla głowy państwa.
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w sposób oczywisty ograniczał prawo Stolicy Apostolskiej do swobodnego mianowania biskupów poprzez ustępstwo na rzecz Prezydenta
Rzeczypospolitej polegające na upewnieniu się czy nie wysuwa on
przeciwko kandydatom zastrzeżeń natury politycznej. Było to tzw.
„prawo wglądu” lub ius praenotificationis. Prawo wglądu nie oznaczało jednak weta Prezydenta, gdyż z art. 114 Konstytucji RP wynikało, że „Kościół Rzymskokatolicki rządzi się własnymi prawami”.
W sytuacji gdyby Prezydent wysunął zarzuty w odniesieniu do nominacji, z punktu widzenia prawno kanonicznego byłaby ona nadal
ważna. T. Włodarczyk zauważył, iż „Tym postanowieniem zniesiony
został pośrednio przywilej, jaki miały kapituły: arcybiskupia gnieźnieńsko-poznańska i katedralna pelpińska do prezentowania kandydatów na wakujące stanowiska ordynariusza na mocy bulli De salute
animarum z 16 lipca 1821 r.”31.
Podobne znaczenie miał art. XII Konkordatu z którego wynikało,
że arcybiskupi i biskupi przed przyjęciem swych funkcji składali przysięgę następującej treści: „Przed Bogiem i na Święte Ewangelie przysięgam i obiecuję, jak przystoi biskupowi, wierność Rzeczypospolitej
Polskiej. Przysięgam i obiecuję, iż z pełną lojalnością szanować będę
rząd ustanowiony konstytucją i sprawię, aby szanowano moje duchowieństwo. Przysięgam i obiecuję poza tym, że nie będę uczestniczyć
w żadnym porozumieniu ani nie będę obecny przy żadnych naradach,
które by mogły przynieść szkodę państwu polskiemu lub porządkowi publicznemu. Nie pozwolę memu duchowieństwu uczestniczyć
w takich poczynaniach. Dbając o dobro i interes państwa będę się starał o uchylanie od niego wszelkich niebezpieczeństw, o których wiedziałbym, że mu grożą”32. Zaprezentowany tekst przysięgi określał
stosunek biskupów ordynariuszy do państwa. Jak zwrócono uwagę
w komentarzach dotyczących roty przysięgi, istotne znaczenie dla
jej treści, miało sformułowanie „jak przystoi biskupowi”. Można je
31
„Przywilej ten zniesiony został już wcześniej; mianowicie po śmierci biskupa
Likowskiego na wiosnę 1915 r. Stolica Apostolska zawiadomiła członków kapituły
gnieźnieńsko-poznańskiej w liście nuncjusza apostolskiego w Monachium Frűwirtha,
z 19 marca 1915 r., że papież po porozumieniu z cesarzem niemieckim rezerwuje sobie
prawo swobodnej nominacji nowego arcybiskupa”. T. W ł o d a r c z y k, Konkordaty.
Zarys…, s. 329-330.
32
Art. XII Konkordatu z 1925 roku. W art. XIX zawarte było postanowienie, że „na
ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą otrzymywać beneficjów proboszczowskich (…) osoby, których działalność jest sprzeczna z bezpieczeństwem państwa.”
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bowiem rozumieć „że jeśli komu, to przede wszystkim biskupowi
„przystoi” być wiernym itd. – albo inaczej: biskup przysięga wierność
państwu o tyle tylko, o ile to przystoi biskupowi, który przede wszystkim musi dochować wierności Kościołowi”33. Trudno zgodzić się z poglądem, iż składając przysięgę wszyscy biskupi mieli na względzie to
drugie znaczenie sformułowania „jak przystoi biskupowi”.
Szczególnym zabezpieczeniem powszechności i niezależności
Kościoła był art. XX Konkordatu z 1925 roku. Z przepisu tego wynikało, iż „W razie, gdyby władze Rzeczypospolitej miały podnieść
przeciw danemu duchownemu zarzuty co do jego działalności, jako
sprzecznej z bezpieczeństwem Państwa, Minister właściwy przedstawi
wspomniane zarzuty Ordynariuszowi, który zgodnie z tymże Ministrem
poweźmie w ciągu trzech miesięcy odpowiednie zarządzenia. W razie
rozbieżności między Ordynariuszem a Ministrem Stolica Apostolska
poruczy rozwiązanie sprawy dwom duchownym przez nią wybranym,
którzy zgodnie z dwoma delegatami Prezydenta Rzeczypospolitej powezmą postanowienie ostateczne”34. Przepis ten uznać należy za przyznanie przez układające się strony władzom państwowym niewielkich
uprawnień w sprawie podejmowania decyzji wobec duchownych.
Do przepisów, które miały na celu dobro Rzeczypospolitej, a o których Stanisław Grabski nie wspomniał w swoich Pamiętnikach, jako
będących zasługą papieża Piusa XI, należy zaliczyć także35: art. VIII
na mocy którego kapłani sprawujący liturgię w dniu święta narodowego Trzeciego maja mieli modlić się „o pomyślność Rzeczypospolitej
i jej prezydenta”36, art. IX, z którego wynikało, że żadna część
Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie zależała od biskupa, którego siedziba znajdowałaby się poza granicami RP37 oraz art. X zdanie drugie,
T. W ł o d a r c z y k, Konkordaty. Zarys…, s. 332.
Art. XX Konkordatu z 1925 roku.
35
Podziału postanowień Konkordatu z 1925 roku na zasady ogólne, przepisy korzystne dla Kościoła oraz mające na celu ochronę dobra Państwa Polskiego dokonali
m.in. H. M i s z t a l, P. S t a n i s z, Prawo wyznaniowe, Lublin 2003, s. 101-106.
36
Art. VIII Konkordatu z 1925 roku „W niedziele i w dzień święta narodowego
Trzeciego Maja księża odprawiający nabożeństwa odmawiać będą modlitwę liturgiczną za pomyślność Rzeczypospolitej Polskiej i jej Prezydenta”.
37
Art. IX zd. 1 Konkordatu z 1925 r. „Żadna część Rzeczypospolitej Polskiej nie
będzie zależała od biskupa, którego siedziba znajdowałaby się poza granicami Państwa
Polskiego”.
33
34
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który pozwalał na kontrolę przez państwo obsady wyższych stanowiska zakonnych38.
Analizując rolę papieża Piusa XI w negocjacjach i w zawarciu
Konkordatu Polskiego z dnia 10 lutego 1925 roku warto mieć na
uwadze, iż był on jednym z pierwszych konkordatów podpisanych
przez Stolicę Apostolską po ogłoszeniu w 1917 roku Kodeksu Prawa
Kanonicznego. Chociaż Kodeks nie zrewolucjonizował postrzegania
przez Kościół jego relacji z państwami, to jednak fakt jego ogłoszenia, jak również wydanie innych wspomnianych powyżej dokumentów, przyczyniły się do tego, że Konkordat Polski miał być oryginalną
umową międzynarodową, służącą za wzór dla innych umów zawieranych przez Stolicę Apostolską. Mimo iż wiele czynników zarówno
ze strony kościelnej jak i państwowej wpłynęło na to, że podpisano
tekst niedopracowany i zawierający nieścisłości, niejasności a nawet
luki w prawie39, „spełnił on pozytywną rolę w pracy tak Kościoła, jak
i państwa”40. Ponadto normował on całokształt stosunków między
Kościołem i państwem, przez co można stwierdzić, iż określał model
relacji między tymi wspólnotami.
Do istotnych postanowień Konkordatu, które przyczyniły się stworzenia pewnego „modelu” relacji Kościół – Państwo, a o których nie
wspomniał w swoich Pamiętnikach Stanisław Grabski, należy zaliczyć
także art. I. Na jego mocy układające się strony uznały, że „Kościół katolicki, bez różnicy obrządków, korzystać będzie w Rzeczypospolitej
Polskiej z pełnej wolności. Państwo zapewnia Kościołowi swobodne
wykonywanie Jego władzy duchownej i Jego juryzdykcji, jak również
swobodną administrację i zarząd sprawami i Jego majątkiem, zgodnie z prawami boskimi i prawem kanonicznym”41. Przepis ten miał
fundamentalne znaczenie dla określenia relacji między Kościołem
a Rzecząpospolitą Polską. Najwięcej wątpliwości budziło sformułowanie „z pełnej wolności”. Należy je rozumieć jako gwarancję wolności
w zakresie kościelnym, a nie niezależności od państwa i stanowionego przez nie prawa. Na takie znaczenie tego sformułowania wskazuje
38
Art. X Konkordatu z 1925 roku „Cudzoziemcy mogą otrzymać stanowiska przełożonych prowincji zakonnych w Polsce tylko za zgodą rządu”.
39
Por. W. W ó j c i k, Konkordat polski z 1925 r. Próba oceny, Poznań 1993, s. 21.
40
W. W ó j c i k, Konkordat…, Poznań 1993, s. 34.
41
Art. I Konkordatu z 1925 roku.
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także orzecznictwo sądowe42. Ponadto Państwo Polskie zobowiązało się na mocy art. 4 Konkordatu do udzielania Kościołowi pomocy
w postaci tzw. brachium seculare: „Władze cywilne udzielać będą
swej pomocy przy wykonywaniu postanowień i dekretów kościelnych:
a) w razie destytucji duchownego, pozbawienia go beneficjum kościelnego, po ogłoszeniu dekretu kanonicznego o wspomnianej destytucji lub pozbawieniu oraz w razie zakazu noszenia sukni duchownej,
b) w razie poboru taks lub prestacyj, przeznaczonych na cele kościelne, a przewidzianych przez ustawy państwowe, c) we wszystkich innych wypadkach, przewidzianych przez prawo obowiązujące”43.
W Konkordacie ponadto została zapewniona szczególna opieka
prawna osób duchownych na równi z urzędnikami państwowymi, co
wynikało z art. 5, który stanowił, że „Duchowni w wykonywaniu swych
urzędów cieszyć się będą szczególną opieką prawną. Na równi z urzędnikami państwowymi korzystać oni będą z prawa zwolnienia od zajęcia
sądowego części swych uposażeń. Duchowni, którzy otrzymali święcenia, zakonnicy, którzy złożyli śluby, uczniowie seminaryjni i nowicjusze,
którzy wstąpili do seminarjów lub nowicjatów przed wypowiedzeniem
wojny, będą zwolnieni ze służby wojskowej z wyjątkiem pospolitego ruszenia. W tym ostatnim wypadku księża posiadający święcenia kapłańskie wykonywać będą w wojsku swój urząd kapłański, tak jednak, aby
na tym nie ucierpiało dobro parafji, inni zaś członkowie duchowieństwa
będą powołani do służby sanitarnej. Duchowni będą zwolnieni z obowiązków obywatelskich niezgodnych z powołaniem kapłańskim, jak to:
sędziów przysięgłych, członków trybunałów i t. d.”44.
Omawiana umowa międzynarodowa doprecyzowała także gwarancje swobodnego wykonywania władzy kościelnej nie tylko w zakresie
administracji wewnętrznej, ale również w zarządzaniu majątkiem kościelnym45. W kilku artykułach Konkordatu (art. XVI, XVII i XXIV)
uregulowano kwestie dotyczące osobowości prawnej kościelnych jednostek organizacyjnych oraz ich prawa majątkowe.
Trudno zatem nie zgodzić się ze zdaniem, które na zakończenie negocjacji Konkordatu Polskiego z 1925 roku, po jego podpisaniu, miał
42
Por. J. J u r k i e w i c z, Konkordat z roku 1925 na tle polityki Kurii Rzymskiej
w okresie międzywojennym, Kwartalnik Historyczny nr 4(60) 1953, s. 62.
43
Art. IV Konkordatu z 1925 r.
44
Art. V Konkordatu z 1925 r.
45
Por. J. K r u k o w s k i, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin
2000, s. 230.
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wypowiedzieć papież Pius XI: „Każdy przecinek w tym konkordacie
jest zrobiony za moją osobistą zgodą”46.
Zakończenie
Konkordat Polski z 1925 roku w czasie międzywojnia i po drugiej
wojnie światowej był oraz obecnie jest bardzo różnie oceniany, także
– co istotne – wśród naukowców związanych z Kościołem Katolickim
i jemu przychylnych47. Trudno jednak nie zgodzić się z poglądem ks.
prof. Tadeusza Pawluka, iż „Nie można bowiem nie doceniać faktu,
iż ta umowa o charakterze międzynarodowym nie tylko zagwarantowała Kościołowi katolickiemu w Polsce słuszną wolność i spokojną
pracę wynikającą z jego misji, lecz także usunęła nieporozumienia co
do wielu spraw interesujących obie strony, umocniła pokój społeczny,
tak bardzo potrzebny odrodzonemu państwu, ułatwiła zjednoczenie sił
większości obywateli dla dobra wspólnego. Publiczne usankcjonowanie w krajobrazie polskim obecności Kościoła, który w ciągu bez mała
tysiącletniej historii państwowości polskiej nabył moralne prawo do
tego, aby być uznawanym ze jeden z czynników autonomii i tożsamości narodowej, dla wielu było rzeczą słuszną i sprawiedliwą”48.
Na treść Konkordatu z 1925 roku wpłynęło wiele czynników: historycznych, politycznych, prawnych, religijnych i społecznych. Wśród
nich znajduje się trudne do zakwalifikowania z naukowego punktu widzenia osobiste zaangażowanie Papieża Piusa XI. Papież – pełniący wcześniej obowiązki nuncjusza w Polsce, przyjaciel Marszałka
Józefa Piłsudskiego, niewątpliwie wpłynął na treść umowy międzynaS. G r a b s k i, Pamiętniki…, Tom II, s. 233.
Do autorów piszących na temat Konkordatu przed wojną należy zaliczyć:
A. G e r s t m a n n, Konkordat Polski ze Stolicą Apostolską, Lwów 1925 (Autor ten
stwierdził, iż „pod względem… zasadniczych przewodnich myśli musimy uznać ten
konkordat jako bardzo dobry” s. 5-6); W. A b r a h a m, Studia wstępne o konkordacie Stolicy Apostolskiej z Rzecząpospolitą Polską, Nova Polonia Sacra 2(1926),
s. 135-189; S. Ł u k o m s k i, Konkordat zawarty dnia 10 lutego 1925 roku pomiędzy
Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, Łomża 1934. Z literatury powojennej należy wymienić m.in.: T. W ł o d a r c z y k, Konkordaty. Zarys historii ze szczególnym
uwzględnieniem XX wieku, Warszawa 1974, s. 251-302; W. W ó j c i k, Konkordat
polski z 1925 roku. Próba oceny, w: Kościół w II Rzeczypospolitej, Z. Zieliński
i S. Wilk (red.), Lublin 1980, s. 15-34.
48
T. P a w l u k, Problem wygaśnięcia Konkordatu Polskiego z 1925 r., Prawo
Kanoniczne 29(1986) nr 1-2, s. 133.
46
47
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rodowej zawartej po długich negocjacjach między Stolicą Apostolską
i Rzecząpospolitą Polską w 1925 roku. Brachium seculare, pomoc finansowa państwa, wpływ władz państwowych na obsadę stanowisk
kościelnych czy art. VIII na mocy którego kapłani sprawujący liturgię
w dniu święta narodowego 3 maja mieli modlić się „o pomyślność
Rzeczypospolitej i jej prezydenta” to coś więcej niż signum temporis.
Słusznie zwraca się uwagę, iż Konkordat Polski z 1993 roku zawiera echa tekstu Konkordatu z 1925 roku. Jak pisze córka negocjatora Konkordatu z 1925 roku Stanisława Grabska „Już w tamtym
myślą przewodnią była wzajemna autonomia i zarazem współdziałanie
Kościoła i państwa dla dobra wspólnego. Choć oczywiście konkordat
dzisiejszy idzie dalej w podkreślaniu tej autonomii. Mniejsze są zobowiązania państwa wobec Kościoła (chociażby brak zobowiązań finansowych), ale też mniejsze zobowiązania władz kościelnych wobec
władz państwa”49.
„Every comma in this concordat is put with my personal consent” –
a few comments on the influence of Pope Pius XI on the content
of the Polish Concordat of 1925
During the pontificate of Pope Pius XI (1922-1939), a new type of relations emerged
between Church and state. The Church, which was confirmed in a number of new
international agreements signed in the interwar period, sought to separate itself from
the state and to endorse its autonomy and independence. Furthermore, the Holy See
wished to guarantee respect for the position of public law, which would be confirmed
by international agreement reached between the Church and the particular country,
traditionally known as the Concordat.
Among Concordats signed by the Holy See during the pontificate of Pope Pius XI,
there is the Polish Concordat of 1925, which became the model for many subsequent
international agreements.
On the content of the Concordat of 1925 many factors had influence: historical,
political, legal, religious and social. Among them there is a personal involvement into
it of Pope Pius XI, which is difficult to qualify from a scientific point of view. The Pope,
who was once a nuncio in Poland and a friend of Marshal Jozef Pilsudski, undoubtedly
influenced the content of an international agreement reached after lengthy negotiations
between the Holy See and the Polish Republic in 1925. Brachium seculare, the state’s
financial assistance, the influance of state authorities on the casting of church positions
or article VIII, under which the priests celebrating the liturgy on the national holiday
on May 3 had to pray „for the welfare of the Republic and its president”, are just
something more than a signum temporis.
49

S. G r a b s k a, Stanisław Grabski…, s. 57.
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GWARANCJE DOSTĘPU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
DO ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU
Treść: Wstęp. – 1. Natura prawa dostępu Kościoła do środków społecznego przekazu. – 2. Gwarancje konstytucyjne. – 3. Gwarancje konkordatowe. – 3.1. Gwarancje
swobodnego wydawania i rozpowszechniania przez Kościół swoich publikacji. –
3.2. Gwarancje dotyczące posiadania i używania przez Kościół własnych środków społecznego przekazu. – 3.3. Gwarancje dotyczące emitowania przez Kościół swoich programów w publicznej radiofonii i telewizji. – 4. Gwarancje ustawowe. – Zakończenie

Wstęp
W wolnej Polsce, w państwie prawa, co pewien czas przetacza się
sterowana medialna dyskusja na temat obecności Kościoła katolickiego w życiu publicznym, w tym w środkach społecznego przekazu.
Pojawiają się ciągle głosy i formułowane są stanowiska odmawiające Kościołowi prawa dostępu do tej właśnie zdobyczy myśli ludzkiej
postulujące, że tylko państwo lub społeczność świecka mogą z nich
korzystać. Twórcy tych stanowisk chcieliby społeczność kościelną
zamknąć w obrębie murów kościelnych. Pojawia się zatem pytanie,
czy podłożem takich opinii jest nieznajomość obowiązującego prawa,
czy też inne motywy leżą u ich podstaw, np. myślenie kategoriami poprzedniego systemu politycznego. Pojawia się, więc potrzeba nagłaśniania obowiązujących w tej materii przepisów prawnych. W Polsce,
bowiem istnieją już przepisy na miarę europejską, a może światową
w świetle, których funkcjonowanie środków społecznego przekazu
nie może być traktowane w oderwaniu od natury ludzkiej. We współczesnym świecie środki społecznego przekazu stały się nowoczesnym
„areopagiem”, na którym informacje są gromadzone i natychmiast
przekazywane odbiorcom na całym świecie. Co więcej są one obecnie
głównymi czynnikami kształtowania mentalności i postaw ludzi, jak
również formacji przyszłych pokoleń. Ich możliwości są coraz więk-
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sze i coraz bardziej zaskakujące, biorąc pod uwagę nowe techniki multimedialne. Środki społecznego przekazu nie tylko rozpowszechniają
informacje, ale nadają im w pewnym sensie byt ponieważ tylko te wiadomości, które pojawiają się w kręgu tych środków uzyskują faktyczną
obecność w świadomości społeczeństwa. Ponadto środki społecznego
przekazu tworzą wzorce zachowań, które rządzą życiem większości
ludzi. Kształtują w sposób bezpośredni postawy zachowań ludzi i bardzo trudno przeciwstawiać im inne środki oddziaływania. Niniejsze
opracowanie zmierza do ukazania możliwości prawnych gwarantujących Kościołowi katolickiemu prezentowania swojej misji zbawczej
w środkach społecznego przekazu w Polsce. Skoro ogromna większość
obywateli państwa polskiego deklaruje się jako członkowie Kościoła
katolickiego, dlaczego więc w państwie prawa mieliby być pozbawieni
możliwości korzystania ze środków społecznego przekazu w sprawach
religijnych. Na tak postawione pytanie nie można było udzielić odpowiedzi w totalitarnym systemie państwa komunistycznego. Obecnie
odpowiedź na to pytanie jest klarowna. Zatem władze państwa polskiego powinny stać na straży przestrzegania przyjętych przepisów. Wkład
Kościoła katolickiego w dziedzictwo polskiej kultury narodowej został doceniony i zagwarantowany w wielu aktach normatywnych, takich jak: Konstytucja RP z 1997 r.1, Konkordat z 1993 r.2, inne ustawy3
i akty wykonawcze.
1. Natura prawa dostępu Kościoła do środków społecznego
przekazu
Zgodnie z podstawową zasadą poszanowania autonomii i niezależności w relacjach Kościół-państwo, zaczerpniętą z doktryny Soboru
Watykańskiego II4, akceptowaną przez współczesne umowy konkordatowe, państwo nie jest nad Kościołem i nie udziela mu żadnych przyKonstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483.
Konkordat zawarty 28 lipca 1989 r. między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą
Polską, ratyfikowany 25 marca 1998 r., Dz. U. 1998 r., Nr 51, poz. 318 (dalej Konkordat
Polski).
3
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1989 r. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.; Ustawa z dnia
17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, Dz. U. 1989 r. Nr 29,
poz. 155 z późn. zm.; Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz. U.
1993 r. Nr 7, poz. 34 – tekst jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 253, poz. 2531.
4
Por. Konstytucja Gaudium et spes, n. 76.
1
2
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wilejów, ani też Kościół nie jest nad państwem. Oznacza to, że każda
z tych społeczności ma swoją obiektywną wartość i rządzi się swoim
prawem. Należy przy tym zauważyć, że uznanie przez państwo autonomii Kościoła nie oznacza nadania jej przez państwo, bowiem Kościół
posiada z natury rzeczy władzę stanowienia dla siebie prawa i kierowania się nim w stosunkach wewnętrznych. Z kolei niezależność będąca
najwyższym stopniem autonomii ma charakter relatywny, tzn. przysługuje państwu i Kościołowi, każdemu w swojej dziedzinie. Zadaniem,
więc państwa i Kościoła, każdego w swoim zakresie, jest budowanie
porządku publicznego, urzeczywistniającego należne każdemu prawa i wolności. Państwo powinno budować taki porządek społeczny
i prawny, w którym będą zagwarantowane i realizowane prawa każdego człowieka. Obowiązkiem zaś Kościoła jest budowanie porządku
religijno-moralnego, umożliwiającego człowiekowi osiągnięcie celu
nadprzyrodzonego5. Powyższa zasada znajduje swój praktyczny wyraz
w zasadzie współdziałania państwa i Kościoła dla dobra wspólnego,
które jest celem nadrzędnym dla obydwu społeczności. Tym bardziej,
że członkami Kościoła i obywatelami państwa są ci sami ludzie. Zasada
współdziałania zobowiązuje, tak państwo, jak i Kościół do dialogu
w celu ustalenia, w jakich sektorach życia społecznego istnieje konieczność uznania skuteczności norm prawa państwowego i kanonicznego. Współdziałanie państwa i Kościoła dla dobra wspólnego może
się okazać skuteczniejsze i bardziej owocne, gdy zostanie skonkretyzowane w formie umowy dwustronnej.
Kościół wypełniając swoją misję religijno-moralną ma wrodzone
prawo używania i posiadania wszelkiego rodzaju technicznych środków przekazu, zarówno tradycyjnych, jak i najnowszych6. Przez środki
społecznego przekazu, zwane też środkami masowego przekazu, należy rozumieć te środki czy urządzenia, za pomocą których można ze słoPor. W. G ó r a l s k i, Wstęp do prawa wyznaniowego, Płock 2003, s. 100.
Por. Dekret o środkach społecznego przekazu Inter mirifica, n. 3: „Kościół katolicki został ustanowiony przez Chrystusa Pana, aby nieść zbawienie wszystkim ludziom i z tego względu zobowiązany jest do głoszenia Ewangelii, dlatego uznaje on,
że do jego obowiązków należy głoszenie orędzia zbawienia, również za pomocą środków społecznego przekazu i pouczanie ludzi o właściwym ich wykorzystywaniu.
Kościołowi z natury przysługuje, więc prawo posiadania i stosowania tego rodzaju
środków w takim zakresie, w jakim są niezbędne lub pożyteczne w chrześcijańskim
wychowaniu i we wszelkich działaniach podejmowanych dla zbawienia dusz”.
5
6
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wem, informacjami lub ideą dotrzeć do szerszego grona ludzi lub całej
społeczności ludzkiej7. Tym samym przyczyniają się one do budzenia
zainteresowań sprawami całego globu oraz mogą pomóc człowiekowi
wyjść z egoistycznego kręgu własnych problemów i otworzyć się na
potrzeby innych. Jest to ważny czynnik rozwoju braterstwa między
ludźmi i uświadomienia sobie jedności z wszystkimi mieszkańcami
ziemi. Środki te wpływają w znacznym stopniu na kształtowanie się
współczesnej kultury, a tym samym na życie duchowe ludzi, tak więc
stanowią one nie tylko narzędzie błyskawicznego przekazu informacji
na skalę całego globu i komunikacji międzyludzkiej, ale także posiadają moc formowania ludzkiego myślenia i postaw8. Do najważniejszych
zaliczyć należy przede wszystkim radio, telewizję, internet i inne techniki audiowizualnego przekazu, ale także prasę codzienną i okresową
oraz wydawnictwa.
Chodzi, więc o prawo wrodzone i własne, niezależne od żadnej władzy świeckiej. Jest ono ściśle związane z zadaniem pełnienia przez
Kościół swojego posłannictwa. Państwo, zatem nie nadaje Kościołowi
tego prawa, ale dokonuje jego uznania. Prawodawca wyraźnie sugeruje, że prawo to wynika z natury Kościoła, a także z poszanowania
prawa do wolności religijnej9. Korzystanie z owych środków nie jest
jedynie możliwością, lecz autentycznym nakazem, którego realizacja płynie z obowiązku szukania skutecznych sposobów wypełniania
przez Kościół swojej misji we współczesnym świecie10. Na tej podstawie Kościół może tworzyć własne przepisy dotyczące posiadania
i stosowania środków masowego przekazu. Kościół ma także obowiązek uczenia ludzi właściwego z nich korzystania, bowiem źle lub
nieodpowiednio użyte mogą stanowić zagrożenie dla duchowego roz7
Por. T. P a w l u k, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II,
Olsztyn 1986, s. 345.
8
Por. Instructio pastoralis Communio et progressio, AAS 63(1971)593-656,
nn. 6, 8, 9, 12. Instrukcja o środkach społecznego przekazu zredagowana przez
Papieską Komisję do Spraw Środków Przekazu z polecenia Powszechnego Soboru
Watykańskiego Drugiego.
9
Por. Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae, n. 4: „Wspólnoty religijne mają też prawo do nieskrępowanego nauczania swej wiary i publicznego dawania jej świadectwa słowem i na piśmie”.
10
Por. KPK/1983, kan. 822 § 1. Szerzej na ten temat por. W. G ó r a l s k i,
W. A d a m c z e w s k i, Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą
Polską z 28 lipca 1993, Płock 1994, s. 103-104.
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woju człowieka. Istnieje wielkie niebezpieczeństwo przekształcenia
tych środków przekazu w narzędzie społecznej manipulacji poprzez
propagowanie uprzywilejowanej ideologii, zamykanie lub ograniczanie dostępu do nich innym kierunkom myśli, innym światopoglądom,
wartościom religijnym, a także poprzez tendencyjny dobór informacji
i ich interpretacji. Kościół nie domaga się żadnych przywilejów dla siebie, przypomina jedynie podstawowe prawo wszystkich ludzi, a zatem
i prawo swych członków do korzystania ze środków społecznego przekazu na równi z innymi
W Kodeksie Prawa Kanonicznego prawodawca poświęcił cały
rozdział zagadnieniu korzystania przez Kościół z tychże środków,
a w szczególności z publikacji książkowych11. Normy te odnoszą się
przede wszystkim do pasterzy Kościoła, na których spoczywa szczególny obowiązek pouczania wiernych, aby stosowane przez nich środki
społecznego przekazu były ożywione duchem ludzkim i chrześcijańskim. Trzeba podkreślić, że także wierni mają przychodzić z pomocą
Kościołowi w jego działalności duszpasterskiej poprzez umożliwianie
posługiwania się tymi środkami12. Następnie ustawodawca poświęca wiele uwagi środkom masowego przekazu, nad którymi pasterze
Kościoła powinni czuwać, aby nie przynosiły wiernym szkody w dziedzinie wiary i moralności13. Kolejne przepisy odnoszą się do kwestii
cenzury poszczególnych rodzajów pism. Wydanie niektórych z nich
(np. Księgi Pisma Świętego, księgi liturgiczne) wymaga aprobaty
Stolicy Apostolskiej lub Konferencji Biskupów14. Inne mogą być wydawane za zgodą ordynariusza miejsca (np. zbiory modlitw, katechizmy, podręczniki z Pisma św., teologii, prawa kanonicznego, historii
Kościoła)15. Cenzorzy kościelni w wykonywaniu swej funkcji powinni
mieć na uwadze wyłącznie naukę Kościoła w zakresie wiary i obyczajów16. Prawodawca przypomina również, aby wierni nie współpracowali z wydawnictwami atakującymi wiarę, czy dobre obyczaje oraz

11
12
13
14
15
16

Por. KPK/1983, kan. 822-832.
Por. Tamże, kan. 822 § 3.
Por. Tamże, kan. 823.
Por. Tamże, kan. 825 i 826 § 1.
Por. Tamże, kan. 826 § 3 i 827.
Por. Tamże, kan. 830 § 2.
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aby nie publikowali w tych dziennikach, czasopismach i periodykach,
które otwarcie sprzeciwiają się religii17.
2. Gwarancje konstytucyjne
Konstytucja będąc najwyższym aktem normatywnym w państwie
polskim jest jednocześnie źródłem dla innych, niższych rangą, zbiorów prawa. W omawianej kwestii istotne znaczenie posiada zasada
neutralności światopoglądowej państwa. Zgodnie z powyższą zasadą polskie władze publiczne zobowiązują się zachować bezstronność
w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, a także zapewniają swobodę ich wyrażania w życiu publicznym18, tzn. także w środkach społecznego przekazu. Oznacza to, że
demokratyczne państwo prawa nie może być zawieszone w pustce aksjologicznej, ale powinno mieć legitymizację w kwestii podstawowych
wartości, których samo nie potrafi stworzyć, ale z ich obiektywnym
istnieniem musi się liczyć19.
Wpisana do Konstytucji RP zasada równouprawnienia kościołów
i związków wyznaniowych20 zapewnia w społeczeństwie pluralistycznym dostęp do środków masowego przekazu nie tylko Kościołowi
katolickiemu, ale także innym kościołom i związkom wyznaniowym.
Zasada ta stanowi podstawowy element demokratycznego państwa
świeckiego. Wywodzi się ona z zasady równości wszystkich ludzi,
gdyż są oni nosicielami tej samej godności ludzkiej, bez względu na ich
przekonania i przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego.
W omawianej kwestii należy też przywołać konstytucyjną gwarancję
swobody wyrażania przekonań religijnych, indywidualnie lub z innymi,
w życiu publicznym21. Gwarancja ta oznacza, że państwo polskie nie
ingeruje w pluralizm religijny i światopoglądowy społeczeństwa oraz
nie narzuca lub zabrania kościołom i związkom wyznaniowym, w tym
także Kościołowi katolickiemu, określonych przekonań i sposobu ich
wyrażania w życiu publicznym. Prawo to nie tylko dotyczy instytucji

17
18
19
20
21

Por. Tamże, kan. 831 § 1.
Por. Konstytucja RP, art. 25 ust. 2.
Por. J. K r u k o w s k i, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2006, s. 63.
Por. Konstytucja RP, art. 25 ust. 1.
Por. Tamże, art. 53 ust. 2 w powiązaniu z art. 51.
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kościelnych i wyznaniowych, ale także każdego człowieka22, niezależnie od tego, czy jest obywatelem, czy obcokrajowcem. Postanowienie
to oznacza afirmację charakterystyczną dla demokratycznego państwa
prawa paradygmatu aksjologicznego, zgodnie, z którym źródłem wolności sumienia i religii nie jest wola ustawodawcy, ale zakorzeniona
w prawie naturalnym przyrodzona godność osoby ludzkiej, która przysługuje każdej istocie ludzkiej od chwili poczęcia23.
Powyższe postanowienia konstytucyjne należy widzieć w świetle
jeszcze innych zapisów Konstytucji RP. W szczególności należy wymienić tu gwarancję w imię, której Rzeczpospolita Polska zapewnia
wolność prasy i innych środków społecznego przekazu24. Powyższa
norma doznaje dodatkowego wzmocnienia w postanowieniu Ustawy
Zasadniczej na mocy, którego każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów i rozpowszechniania informacji oraz zakazuje cenzury prewencyjnej środków społecznego przekazu, a także
nieuprawnionego koncesjonowania prasy. Na mocy ustawy może być
jednak wprowadzony obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na
prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej25. Kompetencje w zakresie koncesjonowania prasy powierzono, utworzonej w 1992 r. Krajowej
Radzie Radiofonii i Telewizji, jako samodzielnemu organowi władzy
wykonawczej na szczeblu centralnym. Jej zadaniem jest również przyznawanie koncesji i częstotliwości w radiofonii i telewizji dla wszystkich instytucji publicznych i prywatnych, w tym także dla instytucji
kościelnych26.
Przedstawione wyżej podstawowe konstytucyjne regulacje odnoszące się do kwestii dostępu do środków społecznego przekazu i wolności
słowa znajdują swoje odzwierciedlenie w innych aktach prawnych.
22
Por. Tamże, art. 53 ust. 1. Przepis ten należy interpretować z postanowieniem
art. 30 Konstytucji RP, na mocy, którego prawodawca polski stanowi, że przyrodzona i niezbywalna godność człowieka jest źródłem wolności i praw człowieka i obywatela i że jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz
publicznych.
23
Por. J. K r u k o w s k i, Polskie prawo…, s. 54.
24
Por. Konstytucja RP, art. 4.
25
Por. Tamże, art. 54, ust. 1 i 2. Szerzej na ten temat por. W. Ł ą c z k o w s k i,
Wolność słowa w mediach a poszanowanie godności człowieka w prawie polskim,
w: Kultura i prawo, Lublin 2000, s. 115.
26
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz. U. 1993 r., Nr 7,
poz. 34.
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3. Gwarancje konkordatowe
W nauce prawa międzynarodowego i kościelnego prawa publicznego konkordat jest określany jako umowa międzynarodowa zawierana
przez strony posiadające podmiotowość publiczno-prawną, regulująca
sprawy interesujące obydwa podmioty. Konkordat jest, zatem aktem
prawnym nadrzędnym w stosunku do prawa wewnętrznego danego
państwa, jednak nie może być przyjęty do systemu prawa tego państwa, jeśli jest sprzeczny z jego konstytucją. Z analizy porównawczej Konkordatu z 1993 r. z ustawodawstwem polskim wynika, że
postanowienia w omawianej materii, jakie zostały wpisane do tegoż
Konkordatu, w przeważającej mierze są powtórzeniem norm zawartych w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła
Katolickiego.
Podstawowe gwarancje konkordatowe dotyczące dostępu Kościoła
katolickiego do środków społecznego przekazu obejmują trzy zasadnicze płaszczyzny, a mianowicie: gwarancje swobodnego wydawania
i rozpowszechniania przez Kościół swoich publikacji, gwarancje dotyczące posiadania i używania przez Kościół własnych środków społecznego przekazu oraz gwarancje dotyczące emitowania przez Kościół
swoich programów w publicznej radiofonii i telewizji.
3.1. Gwarancje swobodnego wydawania i rozpowszechniania przez
Kościół swoich publikacji
Publikacje mają niezwykle ważne znaczenie z racji swej różnorodności i bogactwa tematyki. Mogą one „śledzić” najdrobniejsze wydarzenia, wyjaśniając je, komentując i pobudzając przy tym czytelnika
do zastanawiania się i pogłębiania swojej wiedzy. Mogą też przyczyniać się do wyostrzenia zmysłu krytycznego i dopomagać w formułowaniu sądów. Z tej też racji są one narzędziem społecznej wymiany
i bezcennym uzupełnieniem środków audiowizualnych27.
Podstawowe uprawnienie Kościoła katolickiego w omawianej materii zostało zapisane w Konkordacie, w którym zagwarantowano
prawo do swobodnego drukowania, wydawania i rozpowszechniania wszelkich publikacji związanych z jego posłannictwem28. Prawo
Por. Instructio pastoralis Communio et progressio, n. 136.
Por. Konkordat Polski, art. 20 ust. 1. Podobne gwarancje znalazły się wcześniej
w art. 46 i 47 ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego.
27
28
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to obejmuje wszelkie publikacje, które powstają w związku z realizacją misji Kościoła we wszystkich jej wymiarach: nauczania (encykliki papieskie, listy pasterskie biskupów, katechizmy, podręczniki),
uświęcania (księgi liturgiczne) i kierowania (akty normatywne Stolicy
Apostolskiej, uchwały synodów, dekrety biskupów diecezjalnych)
i wszystkie inne publikacje, które dotyczą nauki Kościoła odnośnie do
różnych sfer życia religijnego i społecznego29. Należy też zauważyć, że
omawiane uprawnienie dotyczy nie tylko drukowania, ale także wydawania i rozpowszechniania. W Konkordacie użyto wyrażenia „prawo
do swobodnego…”, co oznacza, że wydawanie publikacji powinno odbywać się bez żadnych ograniczeń, a zwłaszcza kontroli, czyli cenzury
uprzedniej ze strony instytucji państwowych. Nie znaczy to jednak,
że Kościół uzyskał nieograniczone prawo, bowiem korzystanie z niego ma się odbywać na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, a dotyczących ochrony dóbr innych osób, np. prawo autorskie
lub ważnych interesów demokratycznego państwa, np. obowiązek zachowania tajemnicy państwowej.
3.2. Gwarancje dotyczące posiadania i używania przez Kościół
własnych środków społecznego przekazu
Środki społecznego przekazu są dorobkiem całej ludzkości, która
pracuje i nadal będzie pracować nad ich udoskonaleniem i upowszechnianiem. Każdemu przysługuje do nich prawo. Co nie znaczy, że niemożliwe jest uprzednie nabycie tytułu własności lub trwałego prawa
ich użytkowania. Konkordat stanowi w tej materii, że Kościół katolicki
ma prawo do posiadania i używania własnych środków społecznego
przekazu30. Treścią tego postanowienia jest uznanie prawa Kościoła
do posiadania i używania własnych urządzeń społecznego przekazu,
tzn. własnych stacji radiowych i telewizyjnych przeznaczonych do
nadawania programów. Prawo do posiadania tego rodzaju środków
przekazu zakłada uprzednie nabycie przez instytucje kościelne tytułu własności, a więc posiadanie odpowiednich środków finansowych
oraz prawo dostępu do niezbędnych częstotliwości, o przyznaniu któ29
Por. J. K r u k o w s k i, Polskie prawo…, s. 185; W. G ó r a l s k i, Wstęp
do prawa…, s. 172; W. G ó r a l s k i, W. A d a m c z e w s k i, Konkordat między
Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską…, s. 104.
30
Por. Konkordat Polski, art. 20 ust. 2. Podobny zapis znajduje się w art. 48 ust. 3
ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego
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rych jednostronnie decyduje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Jeśli zaś chodzi o konkretne sposoby nabycia własności i uzyskania
częstotliwości Kościół powinien zachować obowiązujące przepisy
prawa polskiego na równi z innymi podmiotami. Przepisy te stanowią,
że uzyskanie koncesji do prowadzenia działalności, polegającej na rozpowszechnianiu programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać
osoba fizyczna lub prawna31. W przypadku osoby fizycznej, uprawnienie to dotyczy tylko osób fizycznych posiadających obywatelstwo
polskie i jednocześnie stałe zamieszkanie w Polsce. W przypadku osób
prawnych obejmuje ono tylko te osoby, które mają siedzibę w Polsce.
Kościół katolicki i jego jednostki organizacyjne, będąc osobami prawnymi32 mają prawo do uzyskania koncesji na prowadzenie działalności
radiowej i telewizyjnej na równi z innymi osobami prawnymi, mającymi stałą siedzibę w Polsce33.
3.3. Gwarancje dotyczące emitowania przez Kościół swoich
programów w publicznej radiofonii i telewizji
Programy radiowe i telewizyjne dzięki postępowi techniki, np. przekaz satelitarny pozwalają odbiorcom na poszerzenie osobistej kultury
i zaznajomienie się z obyczajami i historią ludzi całego świata. Podobnie
programy o charakterze religijnym kształtują pomiędzy wiernymi
nowe relacje i stanowią dla nich źródło wzbogacenia pobożności i życia duchowego, dopomagają im w kształceniu religijnym i w służbie
Kościołowi i światu. Zwłaszcza są one użyteczne dla ludzi starszych
i chorych, którzy nie mogą aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła34.
W związku z tym Konkordat stanowi, że Kościół ma prawo do emitowania programów w publicznej radiofonii i telewizji, na zasadach określonych w prawie polskim35. Ponownie należy zauważyć, że powyższa
gwarancja nie jest jakimkolwiek przywilejem Kościoła. Radiofonia
Por. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, art. 35 ust. 1.
Por. Konkordat Polski, art. 4.
33
Szerzej na ten temat por. J. S o b c z a k, Ustawa o radiofonii i telewizji.
Komentarz, Poznań 1994, s. 165.
34
Por. Instructio pastoralis Communio et progressio, n. 148.
35
Por. Konkordat Polski, art. 20 ust. 2. Podobny zapis znajduje się w art. 48 ust. 1
ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego. Warto zauważyć, że Konkordat
mówi o radiofonii i telewizji publicznej, o której nie było jeszcze wzmianki w przytoczonej wyżej ustawie. Pojęcie to zostało wprowadzone na mocy ustawy o radiofonii
i telewizji w 1992 roku, aby odróżnić radiofonię i telewizję państwową od prywatnej.
31
32
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i telewizja publiczna36, czyli państwowa, w odróżnieniu od radiofonii
i telewizji prywatnej w państwie demokratycznym powinna respektować pluralizm światopoglądowy społeczeństwa. Ostatnio mówi się
nawet o misji społecznej publicznych środków przekazu. Stąd też
powinny one prezentować wszystkie kierunki myślenia, w tym także chrześcijańskiego, bowiem Kościół jako wspólnota ludzi wierzących jest obecny w życiu publicznym. Tak, więc obecność Kościoła
w publicznym radiu i telewizji poprzez własne programy nie jest niczym nadzwyczajnym, ale należy do standardów państwa demokratycznego37. Konkordat w pełni respektuje kompetencje prawa polskiego,
jeśli chodzi o zasady, jakimi należy się kierować w korzystaniu z mediów publicznych. Rozwiązanie szczegółowych spraw związanych
z emitowaniem programów katolickich należy uzgadniać w drodze porozumienia z Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski. Pierwsze
takie porozumienie między Komitetem do Spraw Radia i Telewizji
i Sekretariatem Episkopatu Polski zostało zawarte w 1991 roku.
Następne zaś były zawierane z Telewizją Polską S.A. i Radiem Polskim
S.A.38. Na tej podstawie powstała Redakcja Programów Katolickich
TVP S.A.
4. Gwarancje ustawowe
Zagadnienie równego dostępu do środków społecznego przekazu
znajduje swój wyraz w szeregu innych norm rozproszonych w wielu
zbiorach prawa, zwłaszcza w ustawach, promulgowanych po zmianie
systemu politycznego w Polsce. Ustawy te zerwały z polityką walki
i konfrontacji i przeniosły relacje państwo-Kościół na płaszczyznę dialogu i współpracy oraz zagwarantowały Kościołowi i innym
związkom wyznaniowym swobodę działalności religijnej i autonomię
organizacyjną. Uchylając wiele przepisów prawa wyznaniowego z po36
Przez telewizję publiczną rozumie spółkę Telewizja Polska S.A. i jej regionalne
ośrodki oraz Telewizję Polonia, zaś przez radiofonię publiczną spółkę Polskie Radio
S.A. i spółki radiofonii regionalnej. Por. w tej materii Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r.
o radiofonii i telewizji, art. 61.
37
Por. W. G ó r a l s k i, W. A d a m c z e w s k i, Konkordat między Stolicą
Apostolską i Rzecząpospolitą Polską…, s. 107.
38
Na mocy Ustawy o radiofonii i telewizji z 1992 r. nastąpiło oddzielenie radia
i telewizji i powstały dwie odmienne osoby prawne. W związku z tym zmieniły się
podmioty prawne Porozumienia. Stąd też było ono nowelizowane.
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przedniego systemu zbliżyły rozwiązania polskiego ustawodawstwa
do standardów obowiązujących w krajach europejskich.
Do podstawowych aktów prawnych w omawianej materii zaliczyć
należy Ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania39, która generalnie zrównała pozycję jednostki w zakresie korzystania z uprawnień wynikających z wolności religijnej ze
standardami europejskimi wzorowanymi często na rozstrzygnięciach
konwencji i deklaracji międzynarodowych dotyczących podstawowych praw człowieka. Ustawa dotyczy wszystkich kościołów i związków wyznaniowych funkcjonujących w Polsce. Wiele konkretnych
jej postanowień znalazło swój wyraz w ustawie o stosunku państwa
do Kościoła Katolickiego. W przytoczonej ustawie prawodawca określa przedmiotowy zakres uprawnień wynikający z wolności sumienia
i wyznania stanowiąc, że wolność ta obejmuje swobodę wyboru religii i przekonań oraz wyrażania ich indywidualnie i zbiorowo, a także
prywatnie i publicznie40. Tę ogólną definicję uzupełnia katalog uprawnień, który obejmuje m.in. uczestnictwo w czynnościach i obrzędach
religijnych, wypełnianie obowiązków religijnych, obchodzenie świąt,
głoszenie swoich przekonań religijnych oraz korzystanie ze źródeł informacji na tematy religijne41. W ramach swobody wykonywania funkcji religijnych kościoły i związki wyznaniowe uzyskały gwarancję
nauczania religii i propagowania jej w różny sposób, w tym za pośrednictwem prasy, książek, druków, filmów i środków audiowizualnych,
a także korzystania ze środków masowego przekazu42. Powyższy zapis
został rozwinięty w innym artykule ustawy, w którym zagwarantowano prawo do wydawania prasy, książek, druków oraz do zakładania
i posiadania wydawnictw, zakładów poligraficznych. W tym celu kościoły i związki wyznaniowe mogą przyjmować pochodzące z zagranicy darowizny (maszyny i urządzenia drukarskie, papier i materiały
poligraficzne). Do celów kolportażu mogą wykorzystywać istniejącą
już sieć lub zakładać własną43.
39
Por. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, Dz. U. 1989 r. Nr 29, poz. 155 z późn. zm.
40
Por. Tamże, art. 1 ust. 2.
41
Por. Tamże, art. 2 pkt 2 i 7.
42
Por. Tamże, art. 19 ust. 2, pkt 10-11.
43
Por. Tamże art. 25.
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Kolejnym ważnym zbiorem przepisów jest Ustawa z dnia 17 maja
1989 r. o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego44. Należy na
wstępie zaznaczyć, że chociaż niektóre artykuły cytowanej ustawy
straciły już swoją aktualność w związku ze zmianą sytuacji społecznej
i politycznej po 1989 roku, a inne zostały zastąpione nowymi przepisami to jednak wiele z nich zachowuje nadal swoją aktualność jako
uszczegółowienie późniejszych, ogólnych postanowień konstytucyjnych czy konkordatowych. Gwarancje zapisane w omawianej ustawie obejmują prawo kościelnych osób prawnych do wydawania prasy
i posiadania wydawnictw, katolickiej agencji informacyjnej, zakładów
poligraficznych oraz prawo tychże osób do rozpowszechniania swych
publikacji poprzez organizowanie własnego kolportażu lub korzystania z pośrednictwa innej sieci, a także prawo do otrzymywania w charakterze darowizny z zagranicy na własne potrzeby maszyn, urządzeń
i materiałów poligraficznych oraz papieru45. Ponadto Kościół ma prawo do zakładania i używania urządzeń radiokomunikacyjnych przeznaczonych do nadawania programów radiofonicznych i telewizyjnych
oraz do uzyskiwania na ten cel niezbędnych częstotliwości, na zasadach określonych w przepisach ustawy o radiofonii i telewizji46. Na
mocy cytowanej ustawy Kościół uzyskał, więc gwarancje posiadania
własnych urządzeń społecznego przekazu, własnych stacji radiowych
i telewizyjnych. Wreszcie Kościół otrzymał gwarancję emitowania
w środkach masowego przekazu Mszy św. w niedzielę i święta oraz
swoich programów, w szczególności religijno-moralnych, społecznych
i kulturalnych47.
Wśród ustawowych aktów należy wyróżnić cytowaną już wyżej Ustawę o radiofonii i telewizji48, która wprowadziła nowe uregulowania w omawianej materii. Najpierw w sposób systematyczny
określiła zadania i cele publicznej radiofonii i telewizji49, a następnie
44
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1989 r. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.
45
Por. Tamże, art. 46 i 47. Gwarancja otrzymywania papieru z zagranicy znalazła
się w ustawie, ponieważ papier był wówczas limitowany przez władze państwowe.
Obecnie sytuacja w tej materii uległa zasadniczej zmianie.
46
Por. Tamże, art. 48, ust. 3.
47
Por. Tamże, art. 48, ust. 1.
48
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz. U. 1993 r. Nr 7,
poz. 34.
49
Por. Tamże, art. 21 i 22.
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doprecyzowała niektóre sformułowania zawarte w ustawie o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego50. Ponadto określiła procedurę
uzyskiwania koncesji do rozpowszechniania własnych programów
radiowych i telewizyjnych. Organem kompetentnym do wydania
koncesji jest Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
który podejmuje decyzję na podstawie uchwały wymienionej Rady51.
Tenże Przewodniczący w porozumieniu z Prezesem Urzędu Regulacji
Telekomunikacji ogłasza w drukowanych dziennikach prasowych
informację o możliwościach uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych i jednocześnie określa
termin, który nie może być krótszy niż jeden miesiąc od dnia ogłoszenia, na składanie wniosków o udzielenie koncesji52. Wniosek powinien spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 1992 r. w sprawie zawartości
wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji53. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji jest zobowiązany podać do publicznej wiadomości listę
wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie koncesji. Ogłoszenie listy wnioskodawców powinno nastąpić niezwłocznie, co oznacza, iż nie później niż 15 dni od upływu terminu składania
wniosku. Wszczęcie postępowania następuje nie później niż w ciągu
14 dni po upływie terminu składania wniosku o udzielenie koncesji.
Złożone wnioski podlegają ocenie według kryteriów ustawowych54.
Decyzja Przewodniczącego ma charakter decyzji administracyjnej,
Chodzi przede wszystkim o art. 48 ust. 3 przytoczonej ustawy.
Por. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, art. 33 ust. 1.
52
Por. Tamże, art. 34.
53
Dla ważności składanego wniosku o udzielenie koncesji wymaga się od wnioskodawcy spełnienia kilkunastu szczegółowych warunków oraz dołączenia dodatkowych dokumentów i informacji.
54
Ocenia się w szczególności stopień zgodności zamierzonej działalności programowej z zadaniami radiofonii i telewizji, do której należy dostarczanie informacji, udostępnianie dóbr kultury i sztuki, ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku
kultury, upowszechnianie edukacji publicznej, popieranie krajowej twórczości audiowizualnej, z uwzględnieniem stopnia realizacji tych zadań przez innych nadawców
działających na obszarze objętym koncesją, możliwości dokonania koniecznych inwestycji i finansowania programu, przewidywany udział w programie audycji wytworzonych przez nadawcę lub na jego zamówienie albo we współdziałaniu z innymi
nadawcami, przewidywany procentowy udział audycji i programów, o jakich traktują inne artykuły ustawy i dotychczasowe przestrzeganie przepisów dotyczących radio50
51
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dlatego powinna spełniać wymogi postępowania administracyjnego.
Ustawodawca określa też przypadki, w jakich nie należy udzielać koncesji na rozpowszechnianie programów przez wnioskodawcę55.
Podmioty kościelne ubiegające się o udzielenie koncesji radiowej lub
telewizyjnej mogą ubiegać się o przyznanie statusu nadawcy społecznego56. Status ten przyznaje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji57.
Udzielona koncesja może być cofnięta. Szczegółowy tryb postępowania w sprawie cofnięcia koncesji określa Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Regulacji i Tele
komunikacji. Ustawodawca określił listę przypadków uzasadniających
cofnięcie koncesji58.
Do wyżej omówionych regulacji ustawowych należy jeszcze dołączyć Ustawę prawo prasowe59, która rozstrzyga niektóre wątpliwości
semantyczne, np. stwierdza, że przez prasę należy rozumieć nie tylko
publikacje periodyczne, takie jak dzienniki i czasopisma, lecz również
między innymi programy radiowe i telewizyjne czy istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazu60. Ponadto określa, że wydawcą może być osoba prawna, fizyczna
lub inna jednostka organizacyjna nawet, gdy nie posiada osobowokomunikacji i środków masowego przekazu. Szerzej na ten temat por. J. S o b c z a k,
Ustawa o radiofonii i telewizji…, s. 170-171.
55
Należą do nich programy, które mogłyby spowodować zagrożenie interesów
kultury narodowej, dobrych obyczajów i wychowania, bezpieczeństwa i obronności
państwa, naruszenia tajemnicy państwowej oraz osiągnięcia przez wnioskodawcę pozycji dominującej w dziedzinie środków masowego przekazu na danym terenie. Por.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, art. 36, ust. 2.
56
W rozumieniu ustawy nadawcą społecznym może być nadawca, którego program upowszechnia działalność wychowawczą i edukacyjną, działalność charytatywną, respektuje chrześcijański system wartości za podstawę przyjmując uniwersalne
zasady etyki oraz zmierza do ugruntowania tożsamości narodowej. Por. Ustawa z dnia
29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, art. 4 ust. 1.
57
Przyznanie takiego statusu zabrania nadawcy społecznemu rozpowszechniania
programów, które zgodnie z postanowieniem ustawodawcy powodują utratę koncesji,
nadawania reklam lub telesprzedaży, sponsorowania audycji i przekazów oraz pobierania opłat z tytułu rozpowszechniania, rozprowadzania lub odbierania jego programów. Por. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, art. 39 b ust. 2.
58
Por. Tamże, art. 36 ust. 2.
59
Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe, Dz. U. 1984 r. Nr 5, poz. 24
z poźn. zm. Ustawa uchwalona w okresie PRL była wielokrotnie nowelizowana, także
po wejściu w życie Konstytucji RP.
60
Por. Tamże, art. 7.
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ści prawnej. W szczególności wydawcą może być organ państwowy,
organizacja polityczna, związek zawodowy, organizacja spółdzielcza
i inna organizacja społeczna w tym Kościół oraz inny związek wyznaniowy61. W ustawie wśród wskazanych podmiotów wymieniony jest
wyraźnie Kościół. Ustawodawca gwarantuje wymienionym podmiotom, w tym także Kościołowi, prawo do realizacji uprawnień wydawniczych bądź bezpośrednio przez posiadanie własnych wydawnictw,
bądź pośrednio, czyli za pośrednictwem innych wydawnictw.
Prawo prasowe stanowi ponadto, że wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w Sądzie Rejonowym, właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy i określa formę wniosku w tej sprawie
oraz procedurę rejestracji62.
Zakładanie i funkcjonowanie wydawnictw w Polsce podlega ustawie o działalności gospodarczej63.
W kontekście analizowanych ustaw należy wymienić także ustawę
o łączności64 na mocy, której ustanowiono konieczny wymóg homologacji urządzenia nadawczego, jaki spełnić ma podmiot zamierzający
prowadzić działalność w dziedzinie rozpowszechniania programów
radiowych i telewizyjnych. Świadectwo homologacji wydawane jest
na wniosek zainteresowanej osoby przez Ministra Łączności lub upoważniony i podległy mu organ. Podstawą wydania takiego świadectwa jest opinia, którą wydają podmioty wyznaczone przez ministra
i objęte prowadzonym przez niego rejestrem oraz za pobraniem opłaty.
Świadectwo to wydaje się producentowi urządzeń lub bezpośrednio
użytkownikowi na określony egzemplarz.
Zakończenie
Współczesne środki społecznego przekazu niewątpliwie stworzyły
nowe możliwości porozumiewania się, a nawet wprowadziły zupełnie
odmienny od dawnego styl życia. Ich stosowanie przekracza granice
państw, czy kultur. Kościół będąc zaangażowany w problemy współczesnego człowieka i świata dostrzega potrzebę dostępu do środków
Por. Tamże, art. 8 ust. 1.
Por. Tamże, art. 20.
63
Por. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. o działalności gospodarczej, Dz. U. 1999 r.,
Nr 101, poz. 1178.
64
Por. Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności, Dz. U. 1990 r., Nr 86, poz.
504.
61
62
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społecznego przekazu wskazując czynniki i sytuacje, które rzeczywiście należy brać pod uwagę w dążeniu do pokoju i postępu. Ponadto
Kościół uważa za swój obowiązek głosić orędzie zbawienia przy pomocy tychże środków. Stąd też Kościołowi przysługuje naturalne prawo
posiadania i używania środków masowego przekazu. W poprzednim
systemie politycznym w Polsce Kościół napotykał liczne trudności
w realizacji wyżej wymienionego prawa. Wraz ze zmianami społecznopolitycznymi, zapoczątkowanymi w latach osiemdziesiątych, pojawiły
się nowe uregulowania prawne gwarantujące Kościołowi katolickiemu
oraz innym związkom wyznaniowym dostęp do środków społecznego
przekazu. Gwarancje te zostały zapisane w Konstytucji RP, w konkordacie z 1993 r., a także w ustawach. Kościół otrzymał od państwa
polskiego niezbędne gwarancje swobodnego wykorzystania własnych,
jak i publicznych środków społecznego przekazu do swojej misji religijnej. Państwo zaś, zwłaszcza w umowie konkordatowej, uzyskało
gwarancję lojalności ze strony Kościoła respektującego obowiązujący porządek prawny. Należy mieć zatem nadzieję, że na podstawie
obowiązujących przepisów, odzwierciedlających standardy europejskie, nastąpi stabilna i owocna współpraca między państwem polskim
i Kościołem katolickim dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.
Le garanzie dell’accesso della Chiesa cattolica ai mezzi di comunicazione sociale
Lo studio dell’autore presenta l’attuale problematica delle garanzie del diritto civile
polacco riguardo l’accesso della Chiesa cattolica ai mezzi di comunicazione sociale.
Nel mondo d’oggi i mass media sono lo strumento principale della raccolta e della
trasmissione delle notizie. Ogni tanto si fanno vedere le voci nella pubblica discussione
che assegnano solo allo stato e alla società laica il diritto d’accesso ai tali mezzi, in tal
modo negandolo o limitandolo alla Chiesa. L’ultimi discorsi papali e le dichiarazioni
della Santa Sede indicano il ruolo importante dei mezzi di comunicazione sociale nella
nuova evangelizzazione. L’autore, attraverso analizzi delle norme della legislazione
civile polacca, soprattutto delle norme della costituzione, del concordato e delle altre
leggi civili, fa vedere che le garanzie d’accesso derivate dal sistema giuridico polacco
sono uguali ai livelli mondiali e assicurano alla Chiesa il libero accesso ai mezzi di
comunicazione sociale. La Chiesa cattolica in Polonia può liberalmente utilizzare non
solo i propri mezzi, ma anche quelli pubblici nella realizzazione della propria missione
ecclesiale.
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WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA
JAKO SZCZEGÓLNY ŚRODEK
ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ
Treść: Wstęp. – 1. Przesłanki zastosowania warunkowego umorzenia postępowania. – 2. Obowiązki próby i skutki jej przebiegu. – 3. Podjęcie postępowania karnego.
– Zakończenie.

Wstęp
Źródeł warunkowego umorzenia postępowania należy szukać
w rozwiązaniach przyjętych przez systemy: norwesko-duński, brytyjski, a także amerykański, którym znane jest warunkowe zawieszenie
(wstrzymanie) postępowania karnego przy jednoczesnym wystawieniu
sprawcy na próbę. Natomiast rozwiązanie polskie jest o tyle oryginalne, że znane jest mu zarówno warunkowe umorzenie, jak i warunkowe
zawieszenie wykonania kary oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie od odbycia części kary pozbawienia wolności. Do Kodeksu karnego z 1969 roku1, obok tradycyjnej formy warunkowego zawieszenia
kary (art. 73-79), wprowadzono także instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego (art. 27-29) jako swoistą reakcję na czyn
przestępczy2.
Prawodawca Kodeksu karnego z 1997 roku3 rozwinął wyżej wskazane środki probacyjne, przewidując szereg zmian, które zarówno doskonalą ich treść, jak i formę. Warunkowe umorzenie postępowania
zostało zdefiniowane w art. 66 Kodeksu karnego4. Jest jedną z trzech
Kodeks karny z dnia 19 kwietnia 1969 r. (Dz. U. z dnia 14 maja 1969 r.).
Por. K. B u c h a ł a, A. Z o l l, Prawo karne, Warszawa 1997 r., s. 392.
3
Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.).
4
Art. 66 § 1 k.k.: „Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeśli wina
i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą
1
2
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instytucji określonych jako środki związane z poddaniem sprawcy próbie (ang. – probation, czyli poddanie próbie). Stanowi jeden ze środków, którymi dysponuje prawo karne, obok kar i środków karnych,
w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości. Zatem jest to środek reakcji karnoprawnej na fakt popełnienia przestępstwa pozostawiony,
jak wszystkie inne tego typu środki, do decyzji sądów5. Warunkowe
umorzenie należy traktować, zatem jako szczególny środek odpowiedzialności karnej, polegający na poddaniu próbie sprawcy przestępstwa, co zakłada stwierdzenie jego popełnienia, a więc i winy sprawcy.
Pozytywny upływ okresu próby przekształca ex lege warunkowe umorzenie w umorzenie definitywne6.
Reasumując należy stwierdzić, iż funkcja warunkowego umorzenia
sprowadza się do dania szansy sprawcy na niekaralność za przestępstwo w zamian za to, że w przyszłości nie popełni on (co najmniej)
przestępstwa7.
W początkowym ujęciu Kodeksu postępowania karnego8 orzeczenie
o warunkowym umorzeniu postępowania zapadające na posiedzeniu
sądu miało formę postanowienia. Nie było to jednak zgodne z wymogami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej9, która w art. 42 ust. 3
stanowi, że „każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie
zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu”. W związku
z powyższym nowelizacja Kodeksu postępowania karnego z dnia
10 stycznia 2003 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 155) przewiduje, że orzeczenie

wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego,
w szczególności nie popełni przestępstwa”.
5
Por. M. K a l i t o w s k i, Z. S i e n k i e w i c z, J. S z u m s k i, L. T y s z 
k i e w i c z, A. W ą s e k, Kodeks karny. Komentarz, t. II, Gdańsk 1999 r., s. 169.
6
Por. A. M a r e k, Warunkowe umorzenie postępowania karnego, Warszawa
1973 r., s. 56 i n.
7
Por. Komentarz do art. 66 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), w: J. Giezek (red.),
N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, LEX 2007.
8
Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997 r.)
9
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia
16 lipca 1997 r.)
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o warunkowym umorzeniu postępowania wydane na posiedzeniu musi
mieć formę wyroku10.
Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne wydany w trybie art. 341 § 5 k.p.k. oraz art. 414 § 1 k.p.k. to orzeczenie stwierdzające
popełnienie przestępstwa. Dla skutecznego warunkowego umorzenia
muszą zostać spełnione wszystkie elementy konieczne do przypisania
przestępstwa. Trzeba zaznaczyć, iż wyrok ten nie jest jednak wyrokiem
skazującym (art. 413 § 2 k.p.k.). Zatem nie ma tym bardziej mowy
o ukaraniu sprawcy11. Nawet mimo ziszczenia się wszystkich przesłanek jego stosowania, sąd nie musi go zastosować, co oznacza, że warunkowe umorzenie ma charakter fakultatywny. Spełnienie wszystkich
przesłanek warunkowego umorzenia ma charakter warunku progowego, koniecznego, ale niewystarczającego, ponieważ potrzeba jeszcze
woli sądu12.
1. Przesłanki zastosowania warunkowego umorzenia
postępowania
Podstawą zastosowania warunkowego umorzenia postępowania
musi być ustalenie wszystkich przesłanek odpowiedzialności karnej.
Przez powyższe przesłanki należy rozumieć te okoliczności, które
przy jednoczesnym wystąpieniu pozwalają uznać, że przeprowadzenie
rozprawy i wymierzenie oskarżonemu kary nie jest celowe zarówno
z punktu widzenia funkcji rozprawy, jak i funkcji kary13. Przesłanki te
muszą wystąpić kumulatywnie14. Określone w art. 66 § 1-3 k.k. przesłanki można zaliczyć do trzech następujących grup: a) przesłanki
związane z przestępstwem, b) przesłanki związane z osobą sprawcy,
c) przesłanka o charakterze procesowym.
Por. art. 341 § 5 k.p.k. i art. 342 k.p.k.
Por. E. B i e ń k o w s k a, B. K u n i c k a-M i c h a l s k a, G. R e j m a n,
J. W o j c i e c h o w s k a, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 1999 r.,
s. 1017.
12
Por. Komentarz do art. 66 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), w: J. Giezek
(red.), N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks karny..., LEX 2007.
13
Por. Wyrok SN z 20 maja 1998 r., sygn. akt II KKN 65/98, Prok. i Pr. 1998,
z. 10, poz. 1
14
Por. B. M y r n a, Przesłanki stosowania instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego w świetle Kodeksu karnego z 1997 r., w: Nowa kodyfikacja prawa
karnego, red. L. Bogunia, t. II, Wrocław 1998 r., s. 195 i n.
10
11
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Przechodząc do omawiania pierwszej z grup przesłanek, tj. przesłanek związanych z przestępstwem należy przede wszystkim zauważyć,
iż są to następujące przesłanki: a) społeczna szkodliwość czynu nie jest
znaczna; b) wina nie jest znaczna; c) zagrożenie karą za przestępstwo
zarzucane sprawcy nie przekracza 3 lat pozbawienia wolności (przy
spełnieniu warunków określonych w art. 66 § 3 k.k15. – 5 lat pozbawienia wolności)16.
Celem stosowania warunkowego umorzenia postępowania jest stosowanie tej instytucji do drobnych przestępstw. Zatem podstawą jest
ustalenie, czy czyn zarzucany oskarżonemu stanowi przestępstwo.
Dopiero ustalenie, że czyn jest społecznie szkodliwy w stopniu, który
nie jest znaczny, a także spełnienie pozostałych przesłanek wyłącza
przyjęcie ukarania ze względu na potrzeby związane z zaspokojeniem społecznego poczucia sprawiedliwości. Okoliczności określone
w art. 115 § 2 k.k. decydują o stopniu społecznej szkodliwości czynu.
Można je podzielić na te natury przedmiotowej (rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej bądź grożącej szkody, sposób
i okoliczności popełnienia czynu, waga naruszonych przez sprawcę
obowiązków, a także rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień
ich naruszenia) oraz natury podmiotowej (tu należy wskazać na postać
zamiaru albo brak zamiaru dokonania czynu zabronionego, czy motywację sprawcy)17.
Kolejną z przesłanek związanych z przestępstwem, którą sąd musi
ustalić jest stopień zawinienia. Warunek braku znacznego stopnia winy
musi wystąpić jednocześnie z brakiem znacznego stopnia społecznej
szkodliwości czynu. Określenie stopnia winy wymaga ustalenia najpierw wszystkich przesłanek przypisania winy. Do powyższych zaliczamy: dojrzałość sprawcy i jego poczytalność, rozpoznawalność
bezprawności czynu, a także brak anormalnej sytuacji motywacyjnej
15
Art. 66 § 3 k.k.: „W wypadku, gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą,
sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia
szkody, warunkowe umorzenie może być zastosowane do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności”.
16
Por. Tamże, s. 196.
17
Por. Komentarz do art. 66 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), w: G. Bogdan,
Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel,
A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-116 k.k.,
Zakamycze 2004 r., wyd. II, s. 996-997.
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uniemożliwiającej sprawcy dania posłuchu normie prawnej18. Zaś stopień winy determinują następujące okoliczności: rozpoznawalność
sytuacji oraz jej prawnej oceny, możliwość przeprowadzenia prawidłowego procesu motywacyjnego i podjęcia decyzji o postąpieniu zgodnym z prawem, a także zdolność do pokierowania zachowaniem19.
Reasumując stwierdzić trzeba, iż okoliczności umniejszające winę są
pochodne względem okoliczności wyłączających winę. Jako przykład
przestępstwa cechującego się zmniejszonym stopniem winy można
podać przestępstwo popełnione przez podwładnego na polecenie przełożonego, zakładając, że obawia się on utraty pracy w przypadku jego
niewykonania. Wówczas działa on w warunkach zbliżonych do anormalnej sytuacji motywacyjnej20.
Trzecią z przesłanek związanych z przestępstwem jest, określona
w art. 66 § 2 k.k21. granica stosowania warunkowego umorzenia postępowania, która jest ściśle związana z wysokością górnej granicy zagrożenia przewidzianego za dane przestępstwo. Zgodnie z brzmieniem
powyższego przepisu warunkowego umorzenia nie stosuje się w przypadku, gdy przestępstwo zagrożone jest karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności. Jednak powyższa zasada nie obowiązuje w trzech
wypadkach, gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, gdy sprawca
naprawił szkodę i po trzecie – gdy pokrzywdzony i sprawca uzgodnili
sposób naprawienia szkody. Zatem po spełnieniu choćby jednej z tych
przesłanek, które zawarte są w art. 66 § 3 k.k. warunkowe umorzenie
postępowania może być zastosowane do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności22. Należy
w tym miejscu dodać, że w wypadkach określonych w art. 66 § 3 k.k.
ze sprawcą, w razie śmierci pokrzywdzonego, może pojednać się oso-

18
Por. Uzasadnienie do wyroku TK z 16 maja 2000 r., P 1/99, OTK ZU 2000,
nr 4, poz. 111.
19
Por. Komentarz do art. 66 kodeksu karnego (Dz. U. 97.88.553), w: A. Marek,
Kodeks karny. Komentarz, LEX 2007, wyd. IV.
20
Por. Tamże, s. 997-998.
21
Art. 66 § 2 k.k.: „Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności”.
22
Por. Komentarz do art. 66 kodeksu karnego, w: M. Budyn-Kulik, P. KozłowskaKalisz, M. Kulik, M. Mozgawa, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Zakamycze
2006 r., s. 157.
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ba najbliższa23. Ponadto stosowaniu warunkowego umorzenia postępowania nie stoi na przeszkodzie, iż przestępstwo obok kary pozbawienia
wolności w wysokości 3 lat (czy 5 lat) zagrożone jest innymi karami
kumulatywnymi albo środkami karnymi. Dopuszczalne jest także stosowanie warunkowego umorzenia postępowania do przestępstw, które
zagrożone są karami łagodniejszego rodzaju24.
Drugą grupą przesłanek związanych z możliwością warunkowego umorzenia postępowania są przesłanki związane z osobą sprawcy.
Zasadniczą przesłanką jest tu uzasadnione przypuszczenie, iż pomimo umorzenia postępowania sprawca będzie przestrzegał porządku
prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Powyższe przypuszczenie sądu ma być oparte natomiast na: po pierwsze – postawie
sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, po drugie – jego właściwościach, po trzecie – warunkach osobistych sprawcy, po czwarte
– jego dotychczasowym sposobie życia.
Zatem te szczegółowe przesłanki dotyczące osoby sprawcy mają
uzasadniać wobec niego dodatnią prognozę kryminologiczną25. Warto
pokrótce przyjrzeć się tym elementom.
Odnosząc się do postawy sprawcy niekaranego za przestępstwo
umyślne sąd musi zbadać, jakie postawy reprezentuje sprawca wobec
dóbr chronionych prawem. W szczególności zaś wobec tego dobra,
które naruszył zarzucanym mu czynem. Niezbędne jest ustalenie, czy
przestępstwo było w życiu sprawcy zdarzeniem incydentalnym, wynikiem zbiegu okoliczności, czy może było wynikiem określonej postawy
wobec dobra chronionego prawem. Istotne jest, aby uprawdopodobnić
w dużym stopniu, że sprawca swoim zachowaniem w przyszłości nie
będzie naruszał zakazów, ani nakazów. Zatem, trzeba przyjąć, iż warunkiem stosowania instytucji warunkowego umorzenia postępowania
jest brak potrzeby oddziaływania w kierunku zmiany postaw sprawcy.
Istotną przesłanką jest też przesłanka niekaralności. Ustalając poprzednią karalność sprawcy nie ma żadnego znaczenia, jaka kara została
sprawcy wymierzona i czy została ona wykonana. Trzeba podkreślić,
23
Por. Uchwała SN z dnia 30 września 2003 r., sygn. akt I KZP 19/03, OSNKW
2003, Nr 9-10, poz. 78.
24
Por. R.A. S t e f a ń s k i, Kodeks karny z orzecznictwem i piśmiennictwem (za
lata 1998-2003), Toruń 2004 r., s. 223.
25
Por. Komentarz do art. 66 kodeksu karnego, w: M. Budyn-Kulik, P. KozłowskaKalisz, M. Kulik, M. Mozgawa, Kodeks karny…, s. 158.
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że nie jest karany (w znaczeniu art. 66 § 1 k.k.) ten, wobec którego
wymierzono tylko środek karny określony w art. 39 k.k26. Istotnym
argumentem przemawiającym właśnie za taką interpretacją jest art. 67
§ 3 k.k27., który przewiduje możliwość wymierzenia środków wymienionych w art. 39 pkt 3 i pkt 7 k.k. Ponadto nie jest też karany ten
wobec, którego sąd odstąpił od wymierzenia kary, albo jeśli wobec
nieletniego sąd zastosował zakład poprawczy, czy środki wychowawcze28. Drugi element to właściwości osobiste sprawcy, przez które należy rozumieć: cechy charakteru sprawcy, jego temperament, zdolność
do samokrytyki, czy wreszcie wrażliwość sumienia. Jednak to także
stopień rozwoju umysłowego sprawcy, który im wyższy tym bardziej
uzasadnione jest zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania. To właśnie cechy charakteru sprawcy czynią prawdopodobnym,
w dużym stopniu, iż będzie on przestrzegał porządku prawnego29.
Natomiast trzeci element, który dotyczy warunków osobistych
sprawcy, to: warunki środowiskowe, w których żyje sprawca, warunki
rodzinne, warunki w miejscu pracy, czy również warunki mieszkaniowe. Wśród właściwości i warunków osobistych sprawcy może tkwić
przyczyna takiego, a nie innego zachowania się sprawcy wobec dobra
chronionego prawem w sposób, który odbiega od prezentowanej postawy wobec tegoż dobra.
I wreszcie wskazać trzeba na czwarty, a zarazem ostatni element
dotyczący przesłanek związanych z osobą sprawcy, a mianowicie na
dotychczasowy sposób życia sprawcy. Jest to podstawowy czynnik
pozwalający na określenie postawy sprawcy. Ponadto, pozwalający
w szczególności ustalić, czy zarzucany czyn był zgodny z postawą wobec zaatakowanego tym czynem dobra chronionego prawem. Trzeba
pamiętać, iż dotychczasowy sposób życia sprawcy obejmuje również
okres postępowania po popełnieniu przestępstwa. Zatem istotny, z pun26
Por. E. B i e ń k o w s k a, B. K u n i c k a-M i c h a l s k a, G. R e j m a n,
J. W o j c i e c h o w s k a, Kodeks karny…, s. 1050.
27
Art. 67 § 3 k.k.: „Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd zobowiązuje
sprawcę do naprawienia szkody w całości lub w części, a może na niego nałożyć obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 1-3, 5 lub 7a, a ponadto orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 oraz zakaz prowadzenia pojazdów, wymieniony
w art. 39 pkt 3, do lat 2”.
28
Por. Uchwała połączonych Izb Karnej i Wojskowej SN z dnia 29 stycznia 1971 r.,
sygn. akt VI KZP 26/69, OSNKW 1971, nr 3, poz. 33.
29
Por. A. M a r e k, Prawo karne, Warszawa 2007 r., s. 292-293.
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ku prognozy na przyszłość, będzie stosunek sprawcy do popełnionego
już czynu, czynny żal, próba naprawienia szkody, porozumienie się
z pokrzywdzonym, a także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę30.
Trzecią i ostatnią grupą przesłanek związanych z możliwością zastosowania warunkowego postępowania są przesłanki o charakterze
procesowym. Chodzi tu o brak wątpliwości co do okoliczności popełnienia czynu zabronionego. Jest to przesłanka o charakterze gwarancyjnym. Jej celem jest zapobiec stosowaniu warunkowego umorzenia
postępowania w tych przypadkach, w których zebrany materiał dowodowy nie pozwala na ustalenie wszystkich elementów koniecznych do
przypisania odpowiedzialności karnej. Zatem chodzi tu o przypadki,
kiedy należy uniewinnić oskarżonego z powodu braku dostatecznych
dowodów popełnienia przez niego czynu zabronionego31.
2. Obowiązki próby i skutki jej przebiegu
Celem okresu próby jest wychowawcze oddziaływanie na sprawcę
oraz weryfikacja prognozy kryminologicznej. Tym samym okres próby stanowi okres kontrolowanej wolności, w którym sprawca ma do
wykonania nałożone na niego obowiązki.
W świetle art. 67 § 1 k.k32. (analogicznie art. 29 § 1 d.k.k.) okres
próby wynosi od roku do 2 lat. Kodeks karny z 1969 r. przewidywał
możliwość nałożenia na sprawcę jedynie trzech obowiązków: naprawienia w całości lub części szkody wyrządzonej przestępstwem, przeproszenie pokrzywdzonego oraz wykonanie prac lub świadczeń na
cele społeczne. Natomiast Kodeks karny z 1997 r. rozbudowuje obowiązki próby (art. 67 § 3 i 4 k.k.). Trzeba podkreślić, iż przede wszystkim ustanawia obligatoryjny obowiązek naprawienia przez sprawcę
wyrządzonej szkody w całości lub części. Powyższy obowiązek ma
charakter nie tylko kompensacyjny, lecz także wychowawczy i prognostyczny33. Szkoda, do której naprawienia sąd zobowiązuje sprawcę stosując warunkowe umorzenie postępowania, obejmuje zarówno
szkodę w postaci uszczerbku w posiadanym mieniu (damnum emergens), jak również utratę zasadnie spodziewanych korzyści (lucrum
Por. Tamże, s. 293.
Por. L. G a r d o c k i, Prawo karne, Warszawa 2001 r., s. 174.
32
Art. 67 § 1 k.k.: „Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 2 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia”.
33
Por. Tamże, s. 174.
30
31

[9]

WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA

315

cessans)34. Naprawienie szkody może nastąpić zarówno przez zapłacenie odszkodowania lub przez przywrócenie do stanu poprzedniego
(restytucja). Sposób naprawienia szkody winien być określony w orzeczeniu o warunkowym umorzeniu postępowania. Celem ustawodawcy
było zapobieżenie kojarzenia warunkowego umorzenia postępowania
z uwolnieniem od odpowiedzialności oraz o uwzględnienie interesu
pokrzywdzonego przestępstwem35.
Nałożenie pozostałych obowiązków wymienionych w omawianym
przepisie (art. 67 § 3 k.k. w zw. z art. 72 § 1 pkt 1 – 3, 5, lub 7a k.k.)
ma charakter fakultatywny. Do obowiązków tych zaliczamy: a) informowanie sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby, b) przeproszenie pokrzywdzonego, c) wykonanie ciążącego na sprawcy obowiązku
łożenia na utrzymanie innej osoby, d) powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających, e) powstrzymanie się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi
osobami w określony sposób36.
Sprawowanie dozoru powierza się kuratorowi sądowemu (zawodowemu lub społecznemu), może być powierzone także (na ich wniosek
lub za ich zgodą) także stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, do
których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, bądź osobie godnej zaufania37.
Sąd w okresie próby, mając na uwadze względy wychowawcze określone w art. 74 § 2 k.k. w zw. z art. 67 § 4 k.k., może ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać nałożone obowiązki. Uprawnienie to nie dotyczy
obowiązku naprawienia szkody oraz obowiązków informowania sądu
34
Por. Uchwała SN z dnia 21 czerwca 1995 r., sygn. akt I KZP 22/95, OSNKW
1996, z. 9-10, poz. 58.
35
Por. E. B i e ń k o w s k a, B. K u n i c k a-M i c h a l s k a, G. R e j m a n,
J. W o j c i e c h o w s k a, Kodeks karny…, s. 1087.
36
Zgodnie z art. 13 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) umarzając warunkowo postępowanie karne wobec
sprawcy przestępstwa popełnionego z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny, sąd nakładając obowiązek wskazany w art. 72 § 1 pkt 7a k.k.,
określa sposób kontaktu skazanego z pokrzywdzonym lub może zakazać zbliżania się
skazanego do pokrzywdzonego w określonych okolicznościach.
37
Art. 67 § 2 k.k.: „Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska
o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym”.
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lub kuratora o przebiegu okresu próby, a także obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego, wykonywania ciążącego na sprawcy obowiązku
łożenia na utrzymanie innej osoby oraz powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających38.
Ponadto Sąd może orzec świadczenie pieniężne i zakaz prowadzenia
pojazdów na okres od roku do lat 2 (art. 67 § 3 k.k. w zw. z art. 39 pkt 3
i 7 k.k.). Należy tu nadmienić, że możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów daje możliwość stosowania tej instytucji także do
sprawców przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości
(art. 178a § 1 k.k.), a także nieumyślnego spowodowania wypadku
komunikacyjnego, który nie pociągnął za sobą poważnych skutków
(art. 177 § 1 k.k.). Brak takiego rozwiązania w dawnym kodeksie karnym (z 1969 r.) znacznie ograniczał celowość stosowania w takich
sprawach warunkowego umorzenia postępowania39.
3. Podjęcie postępowania karnego
Dostrzec trzeba, iż uregulowanie dotyczące podjęcia warunkowo
umorzonego postępowania przyjęte w art. 68 Kodeksu karnego40 jest
bardziej liberalne od regulacji tej kwestii w kodeksie karnym z 1969 r.
W myśl art. 29 § 2 k.k. z 1969 r. podjęcie postępowania było obligatoryjne w razie uchylania się w okresie próby od wykonania nałożonego obowiązku oraz w razie rażącego naruszenia porządku prawnego.
38
Por. K. B u c h a ł a, A. Z o l l, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art.
1 – 116 Kodeksu karnego, Zakamycze 1998 r., s. 492 i n.
39
Por. Komentarz do art. 67 kodeksu karnego, w: O. Górniok, S. Hoc,
M. Kalitowski, S. M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz,
A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 2002/2003 r., s. 582-583.
40
Art. 68 § 1 k.k.: „Sąd podejmuje postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie
próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany”.
Art. 68 § 2 k.k.: „Sąd może podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie
próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne niż określone w § 1 przestępstwo, jeśli uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym
ugody”.
Art. 68 § 3 k.k.: „Sąd może podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca po wydaniu
orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo”.
Art. 68 § 4 k.k.: „Warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później
niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby”.
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Obecnie obowiązujący Kodeks karny, jedynie w przypadku popełnienia przez sprawcę w okresie próby przestępstwa umyślnego i to
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem skazującym nakazuje podjęcie postępowania. Natomiast uchylanie się od wykonania obowiązków, jak też rażące naruszenie porządku prawnego stanowią jedynie
fakultatywne podstawy podjęcia postępowania41. Zatem w Kodeksie
karnym wydłuża się czas, w którym może być jeszcze podjęte postępowanie, już po upływie okresu próby. Jest to związane z wymogiem
prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, jako podstawy obligatoryjnego podjęcia postępowania.
Kodeks karny wskazuje na dwa rodzaje przesłanek podjęcia postępowania: obligatoryjne i fakultatywne.
Podjęcie postępowania jest obligatoryjne jedynie w sytuacji, gdy
sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany. Trzeba zaznaczyć tu, iż warunek ten jest
również spełniony, gdy poddany próbie dopuści się przestępstwa
umyślno – nieumyślnego. Zaś czas popełnienia występku ma mieścić
się w okresie próby. Natomiast samo uprawomocnienie się skazania
nie musi mieścić się już w okresie próby. Jednak istotnym jest, aby
nastąpiło przed upływem 6 miesięcy od zakończenia tegoż okresu (art.
68 § 4 k.k.)42.
Przechodząc do omawiania przesłanek fakultatywnych należy tu
wskazać takie przesłanki jak: rażące naruszenie porządku prawnego,
w szczególności popełnienie innego przestępstwa niż to, które stanowi podstawę do obligatoryjnego podjęcia postępowania, uchylanie się
od dozoru, uchylanie się od wykonania nałożonych obowiązków lub
orzeczonych środków karnych, niewykonanie zawartej z pokrzywdzonym ugody43. Pokrótce należy przyjrzeć się każdej z tych przesłanek.
I tak rażące naruszenie porządku prawnego może przejawiać się w dopuszczeniu się przestępstwa lub także w inny sposób, gdy stwierdzone
zostanie drastyczne bądź uporczywe naruszenie przez sprawcę norm
prawa. Również wartość prognostyczna świadczy o tym, czy naruszenie porządku prawnego jest rażące. Kolejną z przesłanek jest uchyla41
Por. B. M y r n a, Instytucja podjęcia warunkowo umorzonego postępowania,
w: Nowa kodyfikacja karna, red. L. Bogunia, t. III, Wrocław 1998 r., s. 53 i n.
42
Por. Komentarz do art. 66 kodeksu karnego, w: M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa, Kodeks karny…, s. 161.
43
Por. Tamże, s. 161.
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nie się od dozoru. Zdarzenie takie będzie miało miejsce wówczas, gdy
osoba, która jest poddana próbie nie wykonuje obowiązków wynikających z dozoru w sytuacji, w której można jej uczynić z tego zarzut.
Zatem do podjęcia warunkowego umorzenia postępowania nie wystarczy stwierdzenie faktu niewykonywania obowiązków związanych
z dozorem, obowiązku naprawienia szkody, czy też nałożonego środka
karnego; niezbędne jest ustalenie, iż niewykonanie tych obowiązków
było zarzucalne, czyli było wyrazem negatywnego, podmiotowego
nastawienia sprawcy wobec tychże obowiązków. Ostatnią podstawą
pozwalająca na fakultatywne podjęcie postępowania warunkowo umorzonego jest niewykonanie zawartej z pokrzywdzonym ugody. W tym
przypadku również podstawą jest zarzucalność niewykonania ugody44.
Tu jednak, przy ocenianiu stopnia zawinienia sprawcy w zakresie nie
wykonania ugody trzeba większą uwagę zwrócić na ewentualny stopień przyczynienia się pokrzywdzonego do ograniczenia możliwości
sprawcy wywiązania się z zawarcia ugody.
Poza wyżej wymienionymi fakultatywnymi przesłankami podjęcia
postępowania jest jeszcze odrębna przesłanka, którą stanowi zachowanie sprawcy po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu,
lecz przed jego uprawomocnieniem się. W tym przypadku ogranicza
okoliczności, których skutkiem jest podjęcie postępowania tylko do
rażącego naruszenia porządku prawnego. Aby ocenić czy naruszenie jest rażące istotny jest związek naruszenia porządku prawnego
z przestępstwem, które było przedmiotem postępowania warunkowo
umorzonego45.
Zgodnie z art. 68 § 4 k.k., który stanowi, że postępowanie może
być podjęte po 6 miesiącach od upływu okresu próby, to jednak należy
pamiętać, iż przesłanki muszą wystąpić w okresie próby. Natomiast,
co do okoliczności, które miały miejsce przed wydaniem orzeczenia
o umorzeniu nawet, jeśli nie były znane sądowi, nie mogą stanowić
one podstawy do podjęcia warunkowo umorzonego postępowania.
W przypadku podjęcia postępowania warunkowo umorzonego sprawa toczy się od nowa, przed sądem właściwym do jej rozpoznania na
zasadach ogólnych (zob. art. 549 – 551 k.p.k.). Przy rozpoznawaniu
44
Por. Komentarz do art. 67 kodeksu karnego, w: O. Górniok, S. Hoc,
M. Kalitowski, S. M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz,
A. Wąsek, Kodeks karny…, s. 588-589.
45
Por. Tamże, s. 589.
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sprawy obowiązują wszystkie zasady procesowe, w szczególności
o charakterze gwarancyjnym46.
Zakończenie
W podsumowaniu należy zauważyć, iż wprowadzone do Kodeksu
karnego z 1969 r., następnie rozwinięte przez Kodeks karny z 1997 r.
warunkowe umorzenie postępowania to szczególny środek polegający
na poddaniu sprawcy próbie. Jak wszystkie inne tego rodzaju środki
jest pozostawiony do decyzji sądów. Celem powyższego jest, więc danie szansy sprawcy przestępstwa na niekaralność. Trzeba podkreślić,
że pozytywny upływ okresu próby przekształca ex lege warunkowe
umorzenie w umorzenie definitywne. Rodzi się, zatem pytanie, dlaczego skoro jest to tak dobroczynna instytucja, sądy, co zostało wyżej
podkreślone, do których decyzji pozostawiono ten środek, w praktyce tak rzadko go stosują? Gdzie, więc należy szukać przyczyny takiej
sytuacji? Czy tkwi ona bezpośrednio w przepisach regulujących kwestię warunkowego umorzenia postępowania?, czy problem pojawia się
w momencie bezpośredniego stosowania prawa w praktyce, przez konkretne organy wymiaru sprawiedliwości?
Wydaje się, iż sądy do stosowania warunkowego umorzenia postępowania podchodzą z dużą ostrożnością. Z racji powyższego w praktyce tak rzadko „sięgają” po tenże środek związany z poddaniem sprawcy
próbie. Czy zatem w większej ilości spraw sądy powinny korzystać
z tejże dobroczynnej instytucji? Z tym oraz z innymi nasuwającymi się
pytaniami pozostawiam odpowiedź każdemu z czytelników.
The conditional discontinuance of legal proceedings as a specific measure within
penal liability
The subject of this study is a conditional discontinuance of legal proceedings
as one of the measures related with giving the perpetrator a probation. It firstly has
been introduced to Polish penal system in 1969. This solution seems to be very
specific comparing to the others as it exists as a conditional discontinuance of legal
proceedings as well as a parole, or conditional release from serving the full sentence.
Further development of this probational measure took place in 1997 as a part of a wider
amendment of Polish Penal Code (Kodeks Karny). Art.66 defines the conditional
discontinuance of legal proceedings. A verdict ajudicated on a basis of articles 341
46

Por. K. B u c h a ł a, A. Z o l l, Kodeks karny…, s. 498 i n.
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§ 5 and 414 § 1 KPK (Code Of Penal Rules) and conditionally discontinuing the legal
proceedings is a verdict confirming the perpetration of a criminal offence, although is
not the conviction itself.
Conditional discontinuance of legal proceedings’ function is to give a perpetuator
a chance for unpunishability and a clear criminal record after committing the crime
in exchange for not breaking the law in the future. Positive expired probation ex lege
shapes the conditional discontinuance into a final one.
Main reason for this study is to discuss the articles: 66 – 68 of Polish Penal Code.
The above articles are regulating the matter of the conditional discontinuance of
legal proceedings.
The research is being divided into four topically related sections.
Section one are simply introduction remarks. Section two describes the circumstances
for use of conditional discontinuance of legal proceedings. The circumstances might
be categorized into three groups: crime related, perpetrator related and finally – case
related. To specify, all of the liability circumstances must be determined for legal use
of conditional discontinuance of legal proceedings. Moreover, the circumstances are
supposed to occur in a cumulative manner.
Section three depictures the duties on a probation and the effects of its progress.
Finally section four defines reasons for taking legal actions.
The study finishes with a short summary of all discussed topics. It also questions
why, if it is such a charity, the courts who are up for judgement practically do not apply
for this solution. What reason lies behind this conditon?
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WANDA STOJANOWSKA
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

SPOSÓB PROWADZENIA POSTĘPOWANIA
W SPRAWACH O ROZWÓD A OCHRONA MAŁŻEŃSTWA∗
Główne zasady prawa rodzinnego, w szczególności zasada ochrony
małżeństwa i rodziny oraz ochrony dobra dziecka, powinny być realizowane przede wszystkim w procesie o rozwód. Ich urzeczywistnienie odbywa się w toku prawidłowego stosowania nie tylko przepisów
zawartych w Kodeksie postępowania cywilnego (KPC), czyli prawa
procesowego, ale również prawa materialnego objętego Kodeksem
rodzinnym i opiekuńczym (KRO). Kompleks przepisów prawa materialnego i procesowego dotyczący instytucji rozwodu jest nazywany
prawem rozwodowym1.
Współzależność między tymi przepisami we wspomnianym kompleksie jest niezmiernie istotna. Nawet najlepiej skonstruowane przez
ustawodawcę przepisy prawa materialnego, dotyczące np. przesłanek
rozwodowych, nie zapewnią pełnej realizacji wymienionych wyżej zasad, jeżeli prowadzenie postępowania w sprawach o rozwód nie będzie zgodne z równie dobrze skonstruowanym prawem procesowym.
Głównie chodzi tu o przepisy dotyczące mediacji i postępowania do∗
Referat wygłoszony na konferencji naukowej nt. „Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, zorganizowanej w Warszawie przez
Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w dniu 14 maja 2009 r.
W dniu 13 czerwca 2009 r. weszła w życie ustawa nowelizująca Kodeks rodzinny
i opiekuńczy oraz inne akty prawne (ustawa z 6 listopada 2008 r. – Dz. U. Nr 220, poz.
1431). W referacie nie zostały uwzględnione zmiany stanu prawnego wprowadzone
przez tę ustawę, w związku z czym dodano „Postscriptum”, zamieszczając je na końcu, gdzie przedstawiono tylko te zmiany, które dotyczą tematu referatu i mogą wpłynąć na sytuację w nim opisaną.
1
Por. W. S t o j a n o w s k a, Rozwód a dobro dziecka, Wydawnictwo Prawnicze,
Warszawa 1979 r., s. 3.
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wodowego. A więc gwarancją realizacji tych zasad jest dobre prawo
i dobre jego stosowanie.
Warto zastanowić się, jak przebiega z reguły proces legislacyjny
i jak jego produkt finalny w postaci uchwalanych ustaw jest wykorzystywany w praktyce sądowej.
Zasada ochrony rodziny, która powstaje – jak to wynika głównie
z art. 23 KRO – przez zawarcie małżeństwa, jest realizowana przez
prawie wszystkie trzy władze: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, w Monteskiuszowskim ujęciu, przy czym udział tej drugiej przejawia się m.in. w opracowywaniu projektów rządowych zgłaszanych
do Sejmu. Decyzja co do ostatecznej wersji przepisów – jak wiadomo
– należy do parlamentu. W praktyce jednak projekt rządowy korzysta –
moim zdaniem na podstawie doświadczenia mego kilkukrotnego udziału w pracach parlamentu w charakterze eksperta – z tzw. „domniemania
nieomylności projektodawców”, co w dużym stopniu utrudnia doprowadzenie treści przepisów do merytorycznej poprawności. Pośpiech,
rezygnacja ze środowiskowych konsultacji (np. uwzględnianie głosów
przedstawicieli praktyki sądowej) oraz w minimalnym tylko zakresie
liczenie się z oceną ekspertów prowadzą do masowej produkcji tzw.
bubli legislacyjnych.
Nieodpowiednio przygotowana ustawa z zakresu prawa rodzinnego stwarza ryzyko zastosowania jakiegoś środka prawnego na żywym
i bardzo czułym organizmie, jakim jest rodzina, a więc eksperymentowania na organizmie całego narodu – skoro rodzinę traktuje się jako
podstawową komórkę społeczną. To końcowe stwierdzenie, tak często powtarzane, najczęściej przez polityków w czasie kampanii wyborczej, stało się sloganem, podobnie jak dobro dziecka. Każdy bubel
legislacyjny wyrządza jakąś szkodę. Bubel dotyczący prawa rodzinnego i przepisów z nim związanych uderza w rodzinę, a więc w ofiarę łatwą do rozpoznania i przewidzenia, że to ona będzie tym ciosem
dotknięta.
Jednym z przykładów bubli legislacyjnych jest nowela do Kodeksu
postępowania cywilnego, która doprowadziła do zmiany właściwości sądu rozpoznającego sprawy o rozwód z dniem 1 stycznia 1991
roku. Przedtem rozpoznawał je sąd rodzinny (tj. Wydział Rodzinny
i Nieletnich Sądu Rejonowego), a zgodnie ze wspomnianą zmianą
przepisów KPC ówczesny Sąd Wojewódzki, a obecnie jego odpowiednik Sąd Okręgowy. Ta zmiana doprowadziła przede wszystkim
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do przekreślenia idei sądu rodzinnego, według której ten sam sędzia
powinien rozpoznawać wszystkie sprawy rodzinne dotyczące danej
rodziny, podobnie jak lekarz rodzinny w zakresie opieki medycznej. Nie można doszukać się motywów takiej zmiany. Natomiast łatwe do zauważenia i zrozumienia są jej przeciwwskazania. Nie ulega
wątpliwości, że sprawy o rozwód są najważniejszymi sprawami dla
bytu rodziny. Orzeczenie lub nieorzeczenie rozwodu można porównać
do Hamletowskiego „być albo nie być” w odniesieniu do rodziny. To
podstawowe rozstrzygnięcie zostało wyłączone z zakresu kompetencji sądu rodzinnego, a więc wyspecjalizowanego sądu i przekazane do
sądu cywilnego, który do tej pory nie orzekał w tych sprawach. Nie
uwzględniono również specyfiki prawa rodzinnego, które odmiennie
niż prawo cywilne – wymaga rozważania go w kontekście innych dziedzin wiedzy, a przede wszystkim psychologii, pedagogiki, medycyny.
Ta wiedza nie była dotąd potrzebna sędziemu-cywiliście. A więc nie
miał on nie tylko tej wiedzy, ale i doświadczenia, które zdobywa sędzia
rodzinny. Sędzia Sądu Okręgowego – poza sprawami rozwodowymi
– rozpoznaje również sprawy cywilne. Z badań ostatnio przeze mnie
prowadzonych, z tzw. wywiadów pogłębionych z sędziami, wynika, że
sprawy o rozwód są przez nich traktowane jako „łatwe” i „szybkie”,
bo nie wymagające większego wysiłku. Dzięki nim można powiększyć ogólną liczbę spraw załatwionych do statystyki. Jeden spośród
badanych sędziów wyraził swój pogląd twierdząc, że nudzą go zeznania małżonków w sprawach rozwodowych, którzy opowiadają jakieś
szczegóły ze swego życia, a on myśli wtedy o poważnych problemach
w sprawach cywilnych, które musi rozwiązać. Z przykrością należy
stwierdzić, że te „jakieś szczegóły”, traktowane jako „nieważne” są
w rzeczywistości bardzo ważne dla ustalenia podstawowych pozytywnych przesłanek rozwodu, tj. zupełnego i trwałego rozkładu pożycia
małżeńskiego oraz przesłanek negatywnych zawartych w art. 56 KRO.2
Jednym z mankamentów omawianej zmiany właściwości sądu są negatywne skutki rozstrzygnięć sądu rozwodowego w zakresie władzy
rodzicielskiej rozwodzących się rodziców nad ich wspólnymi małoletnimi dziećmi. Sąd rozwodowy, aby przyspieszyć postępowanie, pozo2
Por. W. S t o j a n o w s k a, Negatywne przesłanki wyłączające dopuszczalność
rozwodu, w: System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, pod red.
T. Smyczyńskiego, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2009, s. 583 i n.
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stawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, często bezpodstawnie, co
wywołuje później skutek w postaci potrzeby zmiany tego rozstrzygnięcia po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.3 Tej zmiany nie
dokonuje Sąd Okręgowy tylko sąd rodzinny. Następuje więc zmiana
właściwości sądu w odniesieniu do tego samego problemu. Sędziowie
rodzinni narzekają4, że sprawa rozwodowa wraca do nich po krótkotrwałym procesie w Sądzie Okręgowym, aby tu w sądzie rodzinnym –
w części dotyczącej wprawdzie tylko władzy rodzicielskiej – znaleźć
dalszy ciąg, trwający czasami bardzo długo, jeżeli rodzice toczą walkę
o dziecko, i żądają np. powtórzenia dowodu z ekspertyzy biegłego psychologa lub Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego.
W taki sposób negatywna przesłanka rozwodowa uwzględniania dobra
dziecka rozpływa się przy podziale rozważań na jej temat między dwoma różnymi sądami pod względem instancji, przy czym rozważania
co do tej przesłanki w sądzie rodzinnym są już spóźnione, bo bezskuteczne ze względu na już prawomocnie orzeczony rozwód. Dokładnie
przeprowadzone postępowanie dowodowe przez sąd rodzinny może
doprowadzić do konkluzji, że rozwód był niedopuszczalny ze względu
na dobro dziecka, ale nie będzie to miało żadnego skutku prawnego.
Można się tylko domyślać, że omawiana zmiana właściwości sądu
w sprawach o rozwód miała na celu utrudnienie dostępu do sądu osobom zamierzającym rozwiązać swoje małżeństwo przez rozwód. Taka
motywacja przypomina metodę Czauczescu, który w ten sposób próbował zmniejszyć liczbę rozwodów. Pisałam już wcześniej na temat
tego rodzaju praktyk stosowanych przez wspomnianego rumuńskiego
przywódcę.5 Omawiany bubel legislacyjny jest nie tylko szkodliwy,
ale wstydliwy w świetle porównania go ze wspomnianym wyżej motywem „importowanym” z Rumunii i to z okresu najbardziej niechlubnego dla tego kraju. Należy żałować, że w Polsce opcja polityczna,
która forsowała takie rozwiązanie nie zaproponowała stworzenia sieci
poradni rodzinnych, których do tej pory w Polsce brakuje, a to by3
Por. W. S t o j a n o w s k a, Dowód z opinii Rodzinnego Ośrodka DiagnostycznoKonsultacyjnego w sprawach o rozwód i jego wpływ na treść wyroku w świetle wyników badań aktowych, Zeszyty Prawnicze UKSW 2002 Nr 2.1, s. 47 i n.
4
Tego rodzaju informację uzyskuję przy okazji spotkań z sędziami, m.in. na konferencjach szkoleniowych.
5
Por. W. S t o j a n o w s k a, Od modelu rumuńskiego do muzułmańskiego,
Jurysta 1996, Nr 7-8.
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łaby rozsądna i skuteczna pomoc dla rodziny zagrożonej rozwodem.
Samo utrudnianie dostępu do sądu, zarówno co do odległości, jak
i zwiększania wysokości kosztów sądowych (stosowanej również
przez Czauczescu) nie rozwiąże problemu.
Ze względu na bardzo delikatny przedmiot ochrony, jakim jest rodzina, może warto by – wzorując się na przepisach drogowych, przewidujących znak „STOP” – wprowadzić zasadę szczególnej ostrożności
przy tworzeniu prawa mającego związek z rodziną.
Kończąc rozważania na temat właściwości sądu w sprawach o rozwód, warto przytoczyć jeszcze wnioski sędziów objętych wspomnianymi wyżej, prowadzonymi przeze mnie badaniami. Proponują oni
stworzenie we wszystkich Sądach Okręgowych specjalnych wydziałów rodzinnych. Taką propozycję zgłosiłam na konferencji w Opolu
przed kilkunastu laty.6 Powstało kilka takich wydziałów, ale ta koncepcja nie została zrealizowana we wszystkich sądach w Polsce. Ideałem
byłby powrót spraw rozwodowych do sądu rodzinnego, ale – jak należy przypuszczać – byłaby to trudna i kosztowna operacja. Może jednak
warto by ją przeprowadzić, bo w przeciwnym razie będzie ten problem
powracał, a upływ czasu będzie działał na niekorzyść rodziny, ograniczając jej ochronę.
Kolejnym przykładem bubla legislacyjnego, który – na szczęście –
pozostał jako projekt i nie stał się ustawą, był projekt Parlamentarnej
Grupy Kobiet SLD z 1996 roku. Przewidywał on zasadniczą zmianę prawa rozwodowego, a mianowicie likwidację prawie wszystkich
przesłanek rozwodowych z wyjątkiem dobra dziecka oraz kilku innych
instytucji m.in. winy rozkładu pożycia małżeńskiego, wprowadzając
maksymalne ułatwienia w uzyskaniu rozwodu. Zrealizowanie tego
projektu przez uczynienie go ustawą, byłoby dużym zagrożeniem dla
rodziny, a poza tym byłoby zaprzeczeniem standardów europejskich.
Toteż krytykowałam go w publikacjach różnej rangi, od referatu na
konferencji naukowej do artykułu publicystycznego7. Jeden z moich
6
Por. W. S t o j a n o w s k a, Realizacja zasady ochrony dobra dziecka w rozwiązaniach legislacyjnych i w praktyce (zagadnienia wybrane), w: Z myślą o dziecku
i rodzinie, Konferencja naukowa Opole 6-7. VI. 1994, Opole 1995, wyd. Uniwersytet
Opolski, s. 85-96.
7
Por. W. S t o j a n o w s k a, Poselski projekt zmian w polskim prawie rozwodowym (przedstawiony w Sejmie w lutym 1995 roku), w: Czy potrzebna jest w Polsce
zmiana prawa rodzinnego i opiekuńczego?, Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji
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artykułów opublikowany w Rzeczypospolitej pt. „Muzułmańskie akcenty w polskim prawie rozwodowym”8 w tonacji prześmiewczej zawierał wyjątkowo ostrą krytykę omawianego projektu.
Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku, która weszła w życie 10 grudnia 2005 r., przewidującą wprowadzenie do polskiego prawa procesowego cywilnego nowej instytucji mediacji, można by też nazwać
„bublem legislacyjnym”. Zastąpiła ona funkcjonującą od 1 stycznia
1965 roku instytucję posiedzeń pojednawczych w procesach o rozwód.
Ustawodawca stworzył alternatywę i dokonał wyboru polegającego na
tym, że wprowadził instytucję fakultatywnej mediacji w miejsce obligatoryjnego posiedzenia pojednawczego. Walorem tej zlikwidowanej instytucji była obligatoryjność, narzucana nie tylko sędziom, ale
również stronom. Moim zdaniem – posiedzenie pojednawcze należało pozostawić bez zmian9. Wprowadzona na mocy nowej ustawy mediacja jest fakultatywna zarówno dla sądu, jak i dla małżonków. I to
już przekreśla stosowanie przepisów, które ją regulują. Artykuł 436
§1 KPC w nowej ustawie brzmi: „Jeżeli istnieją widoki na utrzymanie
małżeństwa, sąd może skierować strony do mediacji”. Po pierwsze,
że sąd „może”, a nie musi, a po drugie, powstaje pytanie, kiedy sąd
ma okazję sprawdzić te wspomniane w zacytowanym przepisie „widoki” na pojednanie, skoro po likwidacji posiedzenia pojednawczego
– ma obowiązek wyznaczyć rozprawę i zgodnie z zasadami ekonomii
procesowej ma przeprowadzić dowody, a więc np. wezwać świadków
podanych w pozwie? Wyobraźmy sobie rozprawę i oczekujących na
nią świadków na korytarzu sądowym. Co w takiej sytuacji ma zrobić sędzia? Zgodnie z zacytowanym wyżej nowym przepisem §1 art.
436 KPC przed skierowaniem stron na mediację powinien sprawdzić,
czy istnieją „widoki” na utrzymanie małżeństwa. Jak ma to sprawdzić?
Powinien porozmawiać ze stronami, wypytać je co najmniej o przyczyny rozkładu pożycia, jak to czynił sąd (lub powinien to czynić) dawniej
na posiedzeniu pojednawczym. A teraz, kiedy ma to zrobić? Chyba na
Naukowej zorganizowanej w dniach 21 i 22 września 1995 roku w Katowicach, pod.
red. B. Czecha, Katowice 1997, s. 303 i n.
8
Rzeczpospolita Nr 44 z 21 lutego 1995 r.; por. również W. S t o j a n o w s k a,
Od modelu rumuńskiego…, op. cit.
9
Por. W. S t o j a n o w s k a, Fakultatywna mediacja w procesie o rozwód według znowelizowanego Kodeksu Postępowania Cywilnego, Zeszyty Prawnicze UKSW
2006, Nr 6.2, s. 33 i n.
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wyznaczonej rozprawie, nietypowej, bo zaczynającej się od wywiadu
i sprawdzenia, czy istnieją możliwości skierowania na mediację i wówczas rozprawa w rzeczywistości przemienia się w dawne posiedzenie
pojednawcze. Należy przypuszczać, że tak się nie stanie i sąd przystąpi
do rozpoznania sprawy na wyznaczonej rozprawie. Można przewidzieć
losy nowej instytucji mediacji. Skoro sąd poprzednio „musiał” prowadzić posiedzenie pojednawcze i na tym posiedzeniu najczęściej nawet
nie pytał małżonków, dlaczego mają zamiar się rozwieźć, to tym bardziej teraz – jak można przypuszczać – nie będzie poświęcał im więcej
czasu, skoro „może” to zrobić, ale nie „musi”. Gdyby nawet sędziowie
chcieli małżonkom poświęcić tyle czasu, aby sprawdzić czy warto by
skierować ich na mediację, to piętrzy się następna przeszkoda, tj. brak
zgody na mediację ze strony małżonków. Zniechęcającym do mediacji
czynnikiem są również jej koszty przewidziane w omawianej ustawie.
Wśród rozwodzących się małżonków są wszakże tacy, którym brakuje
na chleb. Dlatego można przypuszczać, że nie skorzystają oni z mediacji z przyczyn od nich niezależnych10.
Z powyższych rozważań wynika, że mediacja według omawianej
noweli pozostanie instytucją martwą, chociaż sama jej idea jest niezmiernie pożyteczna. Jeżeli dodamy do tego fakt likwidacji posiedzenia pojednawczego, to musimy powiedzieć, że omawiana ustawa
nowelizująca KPC nie tylko nie poprawi sytuacji w zakresie ochrony
rodziny, ale ją pogorszy.
W ramach wniosku de lege ferenda proponuję przywrócenie posiedzenia pojednawczego, na którym sąd miałby realną możliwość
zaproponować stronom skierowanie ich do mediacji, jak również
wprowadzenie obligatoryjności takiego skierowania przez sąd oraz
dostosowania się małżonków do tej decyzji sądu, a ponadto warto byłoby – przynajmniej dla tych, których nie stać na opłaty – wprowadzić
bezpłatną mediację.
Alternatywnym wnioskiem mogłoby być wprowadzenie instytucji obowiązkowego postępowania pojednawczego przed wniesieniem
sprawy o rozwód jako warunek sine qua non wszczęcia postępowania
rozwodowego. To rozwiązanie zabezpieczałoby przed niewypełnianiem przez niektórych sędziów obowiązku kierowania małżonków do
mediacji, gdyby taki obowiązek został wprowadzony zgodnie z pierw10

Tamże.
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szym wyżej przedstawionym wnioskiem. W sprawach, w których nie
byłoby szans na pojednanie małżonków, spotkanie z mediatorem można by wykorzystać do wyciszenia konfliktu między małżonkami na
tyle, aby mogli oni zgodnie współdziałać w sprawach dotyczących
dziecka.
Jak powszechnie wiadomo – pośpiech jest wrogiem jakości.
Szkodliwy pośpiech w rozpoznawaniu spraw rozwodowych jest powodowany głównie dwoma przyczynami, wywodzącymi się z dwu
źródeł: 1) ze strony ustawodawcy, który przez nieprawidłowo, bez
przemyślenia, sformułowane przepisy – stwarza sprzyjające warunki dla sądu do maksymalnego przyspieszenia procesu rozwodowego
oraz do wyzwalania oportunizmu u sędziów orzekających w pogoni
za tzw. „numerkami”, nazywanych z pewną dozą ironii i lekceważenia
– „fajkowiczami” (od „odfajkowywania” załatwionych w pośpiechu
spraw) oraz 2) ze strony samych sędziów, podatnych na te przepisy,
które pozwalają na takie przyspieszenie. Nazywam je na użytek dyskusji „przyspieszaczami” lub „dopalaczami”. Sprawiedliwie oceniając
te wymienione wyżej przyczyny, stwierdzić należy, że ta druga przyczyna ma większe znaczenie w zwiększaniu szybkości postępowania
w sprawach o rozwód. Pierwszą przyczynę można nawet całkowicie
zlikwidować przez rozsądną nowelizację, natomiast ta druga jest uwarunkowana nie tylko oportunizmem sędziów, ale od wielu lat utrzymywaną – mimo krytyki – statystyką sądową w części dotyczącej
szybkości postępowania. Wobec spraw o rozwód stosuje się te same
kryteria w ocenie tzw. „spraw starych”, chociaż sprawy rozwodowe
– ze względu na ich charakter – stają się „sprawami starymi” zgodnie
z obowiązującymi przepisami, np. w razie zawieszenia postępowania
w trybie art. 440 KPC i nie podjęcia na nowo postępowania ze względu
na brak wniosku oraz oczekiwanie, aby po upływie roku umorzyć takie
nie podjęte postępowanie. Jest to „dobry objaw”, bo świadczy o skuteczności zawieszenia postępowania, dając małżonkom czas do namysłu (tempus deliberandi) i rezygnacji z rozwodu. Należy uznać to jako
jeden z lepszych środków ochrony małżeństwa i rodziny, który nie jest
stosowany z podanych wyżej względów. Wyłączenie spraw rozwodowych ze statystyki sądowej oznaczałoby w ostatecznym rozrachunku
zmniejszenie liczby rozwodów. Zdziwienie budzi – przez wiele lat
trwający – upór czy brak zrozumienia celowości i pilnej potrzeby ta-
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kiej zmiany. Ten, od lat trwający stan, może świadczyć o tym, że deklaracje na temat ochrony rodziny i dziecka są pustymi sloganami.
W obowiązującym prawie rozwodowym materialnym i procesowym są instytucje, których funkcjonowanie zgodnie z treścią przepisów wywołuje negatywne skutki w postaci stwarzania sprzyjających
warunków do przyspieszenia postępowania. Stanowią one „pokusę”
dla sędziego – oportunisty. Negatywną rolę może spełniać również
decyzja ustawodawcy o likwidacji jakiejś instytucji lub źle przeprowadzona nowelizacja, co już wcześniej było omawiane. Taką sytuację
wywołała likwidacja obligatoryjnego posiedzenia pojednawczego i nowelizacja przepisu art. 436 KPC wprowadzającego w to miejsce nową
instytucję mediacji z omówionymi wyżej mankamentami. Ta zmiana
przepisów KPC stanowi jeden z głównych czynników przyspieszających postępowanie rozwodowe, bo – ze względów wyżej podanych –
sąd przystępuje od razu do prowadzenia postępowania dowodowego,
które najczęściej ma działanie drażniące, zaostrzające konflikt, a tym
samym zmniejszające szanse na pojednanie małżonków. Rzadkość stosowania przepisu art. 440 KPC o zawieszeniu postępowania, o czym
wspomniano wyżej, potęguje jeszcze bardziej niekorzystne warunki do
podejmowania prób pojednania małżonków.
Drugim czynnikiem przyspieszającym postępowanie w sprawach
o rozwód („dopalaczem”) jest niewłaściwe, oportunistyczne, wykorzystywanie przez sąd przepisu art. 57 §2 KRO, który zwalnia z obowiązku ustalania winy rozkładu pożycia na zgodny wniosek obydwu
małżonków. Po pierwsze, ten wniosek jest składany dość często za namową sędziego, który zachęca, podkreślając walor bezkonfliktowości
i szybkości postępowania bez pouczenia o skutkach takiego rozstrzygnięcia w zakresie obowiązku alimentacyjnego między małżonkami.
W takim przypadku sąd rażąco ogranicza do minimum postępowanie
dowodowe, np. do przesłuchania jednego świadka, który wprawdzie
niczego do sprawy nie wnosi, ale następuje w ten sposób dostosowanie
się do treści art. 442 KPC. Przepis ten przewiduje obowiązek sądu prowadzenia postępowania dowodowego, jeśli rozwodzący się małżonkowie mają małoletnie dzieci, a jeśli nie mają, to sąd ogranicza się do
przesłuchania stron.
Preferowanie rozwodu bez orzekania o winie nie ogranicza się tylko do wspomnianego wyżej namawiania stron przez sąd do złożenia
wniosku z żądaniem takiego rozstrzygnięcia, w celu jak najszybszego

330

KOMUNIKATY

[10]

zakończenia procesu – czyli do sfery praktyki sądowej. Okazuje się,
że „z pomocą” w realizacji zwiększenia szybkości postępowania rozwodowego wyszedł ustawodawca, który w art. 79 ust. 3 lit. b ustawy
z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398), zmienionej ustawą z dnia 14 grudnia
2006 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 123), przewidział „premię”
w postaci zwrotu połowy uiszczonej opłaty od pozwu o rozwód po
uprawomocnienia się wyroku w razie orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron bez ustalania winy. W komentarzu do tej ustawy
wspomniano, że taki sposób orzekania rozwodu „ogranicza czynności sądu”11. To oznacza, że proces rozwodowy traktuje się jak zwykłą
„usługę”, która – jeżeli jest bardziej pracochłonna kosztuje więcej, a w
wersji uproszczonej jest tańsza. Klient oczywiście przeważnie wybiera
tańszą, nie będąc świadomy konsekwencji tej ekonomicznie bardziej
atrakcyjnej „oferty”. Może okazać się, że konsekwencje będą później
nie tylko ekonomicznie nieatrakcyjne, ale wręcz tragicznie niekorzystne. Przykładowo, ciężko pracująca kobieta z kilkorgiem dzieci chce
rozwieźć się ze znęcającym się nad rodziną mężem alkoholikiem.
Udowodnienie jego winy jest śmiesznie łatwe, ale kobieta, zachęcona
przez sędziego wizją szybkiego „niekonfliktowego” procesu i zwrotem
połowy uiszczonej opłaty od pozwu, godzi się na rozwód bez ustalania
winy. Po rozwodzie np. były mąż ulega wypadkowi tracąc całkowicie
zdolność do pracy. Kobieta, jako w pierwszej kolejności zobowiązana
do alimentacji, jest obciążona alimentami wobec byłego męża (art. 60
§1 KRO w związku z art. 130 KRO).
Trzecim czynnikiem przyspieszającym postępowanie w sprawach
o rozwód małżonków mających małoletnie dzieci, jest od dawna przeze mnie krytykowana, na podstawie wyników badań, instytucja pozostawienia władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi
rozwodzących się małżonków (art. 58 §1 KRO). Najkrócej określając tę instytucję, można powiedzieć, że przesłanką do jej zastosowania jest harmonijne współdziałanie rodziców w sprawach dotyczących
dziecka. Taka harmonijność zdarza się rzadko, gdyż z reguły rozwód
oznacza wzajemną wrogość rodziców wobec siebie, w mniejszym lub
11
Por. A. G ó r s k i, L. W a l e n t y n o w i c z, Koszty sądowe w sprawach
cywilnych, Ustawa i orzekanie – komentarz praktyczny, Wyd. Biblioteka Sądowa –
Oficyna, Warszawa 2007, s. 101.
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większym stopniu, a paradoksem są coraz częściej zdarzające się rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej, pozostawiające władzę rodzicielską obojgu rodzicom12. To świadczy o tym, że są to przeważnie
błędne rozstrzygnięcia, a błędy te zaczynają być widoczne najczęściej
po prawomocności wyroku rozwodowego. Nieświadomi treści tego
rozstrzygnięcia rodzice, których konflikt nadal trwa, wnoszą do sądu
rodzinnego sprawę o zmianę wyroku rozwodowego w części dotyczącej władzy rodzicielskiej. O tym nieformalnym „podziale jurysdykcji” między Sądem Okręgowym i sądem rodzinnym i o negatywnych
skutkach tego zjawiska już wcześniej wspomniano. Brakuje miejsca na
szczegółowe rozważania na temat tej instytucji, które – jak przypuszczam – nie pozostawiłyby cienia wątpliwości, że jest to rozwiązanie legislacyjne naruszające zasadę ochrony dobra dziecka. Przyspieszenie
procesu następuje z tego powodu, że pozwala ono sądom na ograniczenie postępowania dowodowego w części dotyczącej sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej przez rodziców po rozwodzie. Wszystkie
pozostałe sposoby (warianty) rozstrzygnięcia w tym zakresie wymagają dokładnych ustaleń okoliczności niezbędnych do prawidłowej oceny sytuacji dziecka, a to wymaga czasu. A więc nie dobro dziecka tu
decyduje, ale „pozytywna” cecha tej instytucji pozwalająca na szybki
proces.
Jeżeli połączy się te trzy omówione wyżej czynniki (źle przeprowadzona nowelizacja art. 436 KPC i niewłaściwe stosowanie obowiązujących przepisów art. 57 §2 i 58 §1 KRO), to sprawa o rozwód np.
małżeństwa z kilkunastoletnim stażem i kilkorgiem małoletnich dzieci,
może być załatwiona błyskawicznie. Dopowiadanie jakiegoś komentarza w tym miejscu jest zbędne, a powoływanie się na konstytucyjną
zasadę ochrony dobra rodziny i dziecka byłoby niestosowne, gdyż jest
ona w sposób oczywisty naruszana.
Nawiązując do bardzo ważnego stwierdzenia – niestety przybierającego postać sloganu – że rodzina jest podstawową komórka społeczną,
należałoby dodać „i delikatną”, która wymaga rzeczywistej ochrony,
przede wszystkim przed „wstrząsowym” ustawodawstwem i zapewnienia wnikliwości przy rozpoznawaniu jej spraw przez sąd, a w szczególności w procesie o rozwód.
12
Por. W. S t o j a n o w s k a, Dowód z opinii Rodzinnego Ośrodka DiagnostycznoKonsultacyjnego…, dz. cyt., s. 47 i n.
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Postscriptum
Od 13 czerwca 2009 r. obowiązuje ustawa z 6 listopada 2008 r. nowelizująca Kodeks rodzinny i opiekuńczy i inne akty prawne (niniejszy referat był wygłoszony na konferencji w dniu 14 maja 2009 r.,
a więc jeszcze w okresie vacatio legis tejże ustawy). Należałoby odpowiedzieć na pytanie, czy ta ustawa może zmienić sytuację przedstawioną w powyższym referacie co do czasu trwania procesu o rozwód
i mechanizmów (nazwanych prześmiewczo „dopalaczami” na użytek
rozważań zawartych w referacie) decydujących o jego przyspieszaniu. Najkrótszą odpowiedź można by sformułować następująco: może
zmienić, ale w niewielkim stopniu, ponieważ nowelizacja dotyczy tylko władzy rodzicielskiej i kontaktów dziecka z rodzicem, który nie
sprawuje nad nim pieczy oraz obligatoryjnego przesłuchania dziecka
(art. 216 KPC). Znowelizowany art. 58 KRO w § 1 przewiduje nową,
niedokładnie sprecyzowaną instytucję prawną, określaną jako „porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej
i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie”. Ustawa nowelizująca KRO normuje dokładnie (art. 113 – 1135 KRO) utrzymywanie kontaktów dziecka z rodzicami (sposób, ograniczenie, zakaz,
zmiana rozstrzygnięcia w tym zakresie) oraz doprecyzowuje przesłanki pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom (art. 58 § 1a
KRO)13.
Nie ulega wątpliwości, że prawidłowe stosowanie znowelizowanych ustawą z 6 listopada 2008 r. przepisów KRO i KPC obliguje do
wnikliwego prowadzenia postępowania dowodowego, co wiąże się
z wydłużeniem czasu trwania procesu o rozwód. Taki obowiązek istniał zawsze, a jednak sąd redukował postępowanie dowodowe do
minimum. Z tych względów mój optymizm co do zmiany sytuacji opisanej w powyższym referacie jest mocno ograniczony. Tę powściągliwość zawdzięczam doświadczeniu związanemu z nowelizacją art.
442 KPC14 – o której wcześniej wspomniano – polegającą na wprowadzeniu obowiązku przeprowadzenia przez sąd postępowania dowodo13
Szerzej na ten temat por. W. S t o j a n o w s k a, Skutki rozwodu, w: System
Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, pod red. T. Smyczyńskiego,
Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2009, s. 705 i n.
14
Zmianę art. 442 KPC wprowadzono ustawą z 19 grudnia 1975 r. (Dz. U. Nr 45,
poz. 234).
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wego, gdy rozwodzący się małżonkowie mają małoletnie dzieci. Mój
przedwczesny optymizm został przygaszony w konfrontacji z wynikami prowadzonych przeze mnie badań. Sądy bardzo często zręcznie
obchodzą ten przepis w ten sposób, że przeprowadzają tylko jeden dowód, np. przesłuchują jednego świadka (sąsiadkę stron lub członka rodziny), który nic do sprawy nie wnosi. Na podstawie przedstawionej
wyżej praktyki rysuje się prawdopodobieństwo, że dokonana w 2008 r.
nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego może być potraktowana przez sądy podobnie jak wspomniany wyżej art. 442 KPC.
Zważyć należy, że pozostałe, opisane w referacie mechanizmy, powodujące przyspieszenie procesu o rozwód, tj. eliminacja postępowania pojednawczego i orzekanie rozwodów bez ustalania winy, pozostają
nadal bez zmiany. Ten stan rzeczy nie rokuje nadziei na zwiększenie
szansy pełniejszego urzeczywistniania zasady ochrony małżeństwa,
rodziny i dobra dziecka. Być może po upływie pewnego czasu praktyka sądowa wypracuje nowy model prawidłowego stosowania prawa
rozwodowego, a bodźcem motywującym i stymulującym mogą stać
się przepisy omawianej ustawy z 6 listopada 2008 r.
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Prawo Kanoniczne
53 (2010) nr 3-4

Zenon Cardinal Grocholewski, Universitatea Azi. Universität Heute, Editura
Fundaţiei Pentru Studii Europene, Cluj-Napoca 2010, ss. 181.
Z radością należy powitać na rynku wydawniczym nową książkę znanego
w Polsce i świecie kanonisty i teologa kard. Zenona Grocholewskiego zatytułowaną Universitatea Azi. Universität Heute, ss. 181, wydaną przez Editura Fundaţiei
Pentru Studii Europene w ramach Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României.
Prezentowana książka zawiera sześć wystąpień Księdza Kardynała w Rumunii opublikowanych w językach oryginalnych. Cztery w języku francuskim, w tym wywiad telewizyjny przeprowadzony przez Andrei Morga w Rumuńskiej Telewizji Państwowej
w dniu 10 września 2007 roku i dwa w języku niemieckim. Wszystkie opracowania
posiadają również tłumaczenia na język rumuński.
Publikacja została poprzedzona wstępem Andrei Morga w języku angielskim i rumuńskim, w którym Autor składa Księdzu Kardynałowi swoiste homagium, przypominając jego zainteresowania naukowo-badawcze, opublikowane prace, pełnione urzędy
w Kościele i związane z nimi godności kościelne. Autor szczególnie podkreślił obecną pozycję Księdza Kardynała jako Prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego,
czyli odpowiedzialnego z ramienia Stolicy Apostolskiej za całą edukację chrześcijańską, któremu podlega prawie 1600 uniwersytetów i około 20 000 szkół katolickich
rozsianych po całym świecie. Ukierunkowanie wychowania katolickiego i studiów
wyższych, koordynacja działań w tej materii, nadzór prawny i troska o rozwój tak
wielu instytucji edukacyjnych i naukowo-badawczych zwłaszcza uniwersytetów nie
należą, w czasach współczesnych, do zadań łatwych.
Pierwsze z wystąpień wygłoszone w Uniwersytecie Bukaresztańskim w dniu
13 czerwca 2006 roku z okazji otrzymania doktoratu honoris causa zostało poświęcone roli teologii w Uniwersytecie (La Théologie au sein de l’Uniwersité). Wybór
tematu miał tutaj swoje znaczenie, ponieważ na wspomnianym wyżej Uniwersytecie
funkcjonują trzy Wydziały Teologiczne: teologii prawosławnej, rzymskokatolickiej
i protestanckiej (baptyści). Ksiądz Kardynał odwołując się do postanowień Konstytucji
Apostolskiej Sapientia christiana przypomniał rolę Wydziałów Teologicznych, zwłaszcza tych, które funkcjonują na uniwersytetach państwowych. Wydziały te powinny
dawać solidną formację przyszłym teologom, szczególnie tym, którzy są powołani
do kapłaństwa lub do wypełniania innych zadań w Kościele. W związku z tym rozwój myśli teologicznej jawi się jako zadanie szczególne dla wydziałów teologicznych.
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Zdaniem Księdza Kardynała wydziały te pełnią rolę służebną względem Kościoła
i wspólnot chrześcijańskich. Są, więc integralnym elementem realizacji misji nauczania
powierzonej Kościołowi. Wypełnianie tej misji na poziomie Kościoła powszechnego
tak w zakresie teologii, jak i innych nauk kościelnych, zostało zarezerwowane Stolicy
Apostolskiej, a konkretnie Kongregacji Wychowania Katolickiego, która wypełnia
konkretne zadania w tej materii. Ksiądz Kardynał następnie wskazał na specyficzne cechy uprawiania teologii jako nauki na wydziałach teologicznych. Powinno być
ono zgodne z nauczaniem własnego Kościoła, polegać na świadectwie wiary i życia
chrześcijańskiego, być połączone ze świadomością uczestniczenia w misji Kościoła,
powiązane ze znajomością tajemnic samego Boga, wreszcie nacechowane współpracą i dialogiem ekumenicznym. W dalszej części swego wystąpienia Ksiądz Kardynał
wskazał na rolę i własną specyfikę wydziałów teologicznych funkcjonujących w uniwersytetach. Prawo kościelne nakłada na wydziały teologiczne obowiązek nawiązywania kontaktów, współpracy i dialogu z innymi ośrodkami naukowymi i kulturowymi.
Rozwój wiedzy i techniki pozbawiony pierwiastka moralnego i etycznego, jak zauważył Ksiądz Kardynał, powoli zaczyna obracać się przeciwko człowiekowi. Wydziały
teologiczne wychodzą naprzeciw powyższemu wyzwaniu i proponują refleksję nad
problemem rozwoju moralnego człowieka i jego związku z rozwojem techniczno-ekonomicznym. W tych wszystkich działaniach na pierwszym miejscu powinien być człowiek. Chodzi o jakąś syntezę organiczną, czy też integrację poznawczą, dzięki, której
specjaliści uniwersyteccy będą podejmować wysiłek określenia miejsca i znaczenia
każdej szczegółowej dyscypliny nauki w świetle pewnej wizji osoby ludzkiej i świata.
Ten wysiłek badawczy powinien być ukierunkowany na dobro człowieka i prawdę.
W związku z tym potrzebny jest dialog między rozumem, a wiarą. W końcowym fragmencie swoich rozważań Ksiądz Kardynał postawił tezę, że wydziały teologiczne poprzez swoją działalność naukowo-badawczą ubogacają uniwersytety i odwrotnie.
W kolejnym wystąpieniu, które miało miejsce w wiekowym i prestiżowym
Uniwersytecie Babeş-Bolyai, w dniu 14 czerwca 2006 roku Ksiądz Kardynał podjął zagadnienie: uniwersytet wobec globalizacji (L’université face à la globalisation),
w którym najpierw zwrócił uwagę na aktualność problemu globalizacji. Na tę aktualność wskazują, zdaniem Księdza Kardynała, organizowane konferencje naukowe, chociażby międzynarodowa konferencja zorganizowana w grudniu 2002 roku
w Watykanie przez Kongregację Wychowania Katolickiego o tematyce Globalizacja
i katolickie szkolnictwo wyższe. Nadzieje i wyzwania, czy też konferencja zorganizowana w listopadzie 2005 r. przez Papieską Akademię Nauki poświęconą globalizacji
i wychowaniu. Następnie Ksiądz Kardynał omówił fenomen globalizacji, podkreślając,
że dotyka on i dogłębnie zmienia cały współczesny świat. W związku z tym przedłożył
trzy podstawowe obserwacje. Po pierwsze procesu globalizacji, zwłaszcza globalizacji
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w sferze handlu i środków przekazu, nie można uznać a priori za dobry, ani za zły.
Po drugie rzeczy i tendencje, które jawią się jako faktory postępu, już powodują negatywne konsekwencje dla życia człowieka. Możliwość produkcji dóbr, stanowiących
o bogactwie społeczeństw, nie koresponduje z ich równomiernym rozdziałem. Można
też zauważyć, że pogłębiająca się przepaść między krajami bogatymi i biednymi rodzi nowe formy marginalizacji tych drugich. Dotyczy to także tego wszystkiego, co
jest związane z działalnością uniwersytetów w krajach rozwiniętych i biednych. Te
ostatnie z powodu braku środków spychane są na peryferie możliwości badawczych.
I wreszcie po trzecie globalizacja jest prawdziwym wyzwaniem. Problem polega na
tym, aby eliminować negatywne jej skutki, zmniejszać ryzyko, a powiększać nadzieję
na lepszą przyszłość dla każdego człowieka. W końcowym fragmencie swego wystąpienia Ksiądz Kardynał bazując na humanizmie chrześcijańskim podał kilka wskazań
zmierzających do tego, aby globalizacja mogła być włączona w służbę człowiekowi
i solidarności międzyludzkiej. Domaga się tego przede wszystkim godność osoby
ludzkiej. W tej materii wydziały teologiczne mają swoistą rolę do spełnienia.
W trzecim swoim wystąpieniu, które zostało wygłoszone podczas kongresu poświęconego życiu w prawdzie (Living In Truth) Ksiądz Kardynał podjął temat związku
prawdy z wychowaniem (Wahrheit und Bildung), zwracając uwagę na istotne elementy procesu wychowawczego. Do tych elementów zaliczył życie w prawdzie. Prawda
i wychowanie wzajemnie się przenikają i do siebie należą. Prawda odgrywa istotną
rolę w wychowaniu, a jak pokazuje historia wszelka indoktrynacja ideologiczna rodziła złe skutki wychowawcze. Zdaniem Księdza Kardynała w dobie współczesnej
dochodzi do niekorzystnego zderzenia prawdy z rzeczywistością. Obserwowany relatywizm w myśleniu potocznym, a także i naukowym stanowi poważną przeszkodę
w dochodzeniu do prawdy. W związku z tym każdy człowiek powinien dążyć do prawdy. Prawda nie tyle jest symptomem dojrzałości ludzkiej, ile jest imperatywem etycznym. Tymczasem stało się niemal powszechną praktyką, że media lansują różnorakie
skandale negujące dobre obyczaje i tym samym negatywnie wpływają na wychowanie. W swoich rozważaniach Ksiądz Kardynał dotknął również problemu wzajemnej
zależności prawdy i wolności, podkreślając, że absolutną prawdę odnajdujemy w wolności człowieka oraz poruszył kwestię religijnej przestrzeni prawdy. Zdaniem Księdza
Kardynała każdy młody człowiek powinien orientować się, co jest wartością w wychowaniu i do tego celu dążyć.
W wywiadzie udzielonym rumuńskiej telewizji państwowej, w dniu 10 września
2007 roku, Ksiądz Kardynał odpowiadając na pytania prowadzącego – Andrei Morga,
poruszył szereg ważnych i aktualnych kwestii z zakresu katolickiego szkolnictwa
wyższego, m.in. wpływu wydziałów teologicznych na tożsamość i kulturę europejską. Podkreślił też, że wydziały teologiczne, a nawet uniwersytety katolickie dobrze
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funkcjonują w krajach, gdzie nie ma katolików lub jest ich niewielu, np. na Tajwanie,
w Tajlandii. Zdaniem Księdza Kardynała jest to pewien optymistyczny znak, który
należy właściwie odczytać. Następnie dotknął kilku kwestii fundamentalnych dla budowania przyszłości ludzi na ziemi, takich jak życie w prawdzie, rodzących się tendencji powrotu do scholastyki. Ksiądz Kardynał zaznaczył, że to umiłowanie i dążenie
do prawdy, które cechowało uniwersytety średniowieczne jest konieczne także dzisiaj. Zaś dzięki scholastyce można było zapewnić nie tylko solidne wykształcenie, ale
również integralną formację człowieka, co jest potrzebą ciągle aktualną. Poruszył też
zagadnienie interdyscyplinarności nauki, np. nie można studiować teologii bez filozofii, podkreślając, że Kościół nie chce narzucać swego poglądu, ale pragnie dialogu dla
autentycznego postępu ludzkości, czego przykładem była postawa Jana Pawła II, czy
obecnie Benedykta XVI. W końcowym fragmencie wywiadu Ksiądz Kardynał dotknął
kwestii wolności myślenia, aktualnych relacji między teologią a filozofią i wreszcie
pojęcia i znaczenia prawa kanonicznego w systemie nauk prawnych i jego odniesień
do współczesnych zbiorów prawa państw demokratycznych.
Z kolei w krótkim wystąpieniu, które miało miejsce na międzynarodowej konferencji zatytułowanej Reason and Faith at the Beginning of the Third Millennium,
zorganizowanej przez Uniwersytet Babeş-Bolyai w kooperacji z UNESCO-CEPES
i Instytutem Kultury Włoskiej w Bukareszcie, w dniu 9-11 października 2008 roku,
Ksiądz Kardynał poruszył kwestię relacji między rozumem a wiarą (Raison et foi: une
aide mutuelle). Najpierw zauważył dziwne współczesne zjawisko, iż z jednej strony
wzrasta fundamentalizm i to nie tylko muzułmański, z drugiej zaś strony obserwuje się sekularyzację życia i zachodniej kultury. Następnie przywołał diagnozę obecnego papieża z okresu, gdy był profesorem, a później Prefektem Kongregacji Nauki
Wiary, który stwierdził, że zauważa się w religii patologie wysoce niebezpieczne, ale
istnieją także patologie rozumu, które są nie mniej niebezpieczne. W związku z tym
J. Ratzinger postawił tezę o konieczności wzajemnej zależności rozumu i wiary. I nie
chodzi tu o jakąś pokojową koegzystencję między rozumem i wiarą, czy też o wzajemny respekt, ale o dialog i wzajemną pomoc. Ksiądz Kardynał w dalszej części swego
wystąpienia, aby lepiej zrozumieć papieską propozycję, podjął próbę precyzyjnego
określenia istoty i natury wiary, a następnie, odwołując się do filozofii i historii, poruszył kwestię dialogu między wiarą a rozumem. W końcowym fragmencie wystąpienia
życząc owocnych obrad, przywołał encyklikę Jana Pawła II Fides et ratio, której treść,
jak zauważył, koresponduje z tematyką konferencji.
W kolejnym wystąpieniu, opublikowanym w języku niemieckim, zatytułowanym:,
Jakich uniwersytetów potrzebuje dziś Europa? ( Welche Universität braucht Europa
heute?), które było wygłoszone na Uniwersytecie Babeş – Bolyai w Klausenburgu
z okazji otrzymania doktoratu honoris causa tegoż Uniwersytetu, Ksiądz Kardynał
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nawiązał do roli średniowiecznych uniwersytetów, zwłaszcza znaczenia wydziałów
teologicznych na tychże uniwersytetach. Podkreślił wagę działań władz Uniwersytetu
Babeş – Bolyai, dzięki, którym w okresie komunistycznym funkcjonował wydział
teologiczny. Następnie przywołał na pamięć polskiego króla Stefana Batorego, podkreślając jego zasługi dla rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce i krajach ościennych. Z kolei omówił znaczenie terminu „universitas” rozumianego jako dążenie ludzi
do wspólnoty, podkreślając, że tradycją i zadaniem uniwersytetów średniowiecznych było ozdabianie cnotami zjednoczonej (chrześcijańskiej) Europy. Ta tradycja,
zdaniem Księdza Kardynała stanowi pomost między uniwersytetami średniowiecznymi i współczesnymi. Pomimo, iż w historii Europy na skutek różnych okoliczności, zwłaszcza Reformacji, Rewolucji Francuskiej, komercjalizacji uniwersytetów
dokonywały się zmiany organizacyjne i ideologiczne w działalności uniwersytetów,
to jednak idea „universitas studiorum” lub „scientiarum” nadal powinna przyświecać dzisiejszym uniwersytetom w Europie. Następnie Ksiądz Kardynał w swojej publikacji omówił początkowy okres tworzenia uniwersytetów w Europie odwołując
się do pierwszego uniwersytetu założonego w Bolonii w 1088 roku. Systematyczne
podejście do współczesnych zagadnień filozoficznych i teologicznych, zwłaszcza
dotyczących roli religii w życiu człowieka, klarowne metody badawcze zapewniły
początkowo małemu uniwersytetowi ciągły rozwój. Z kolei Ksiądz Kardynał postawił retoryczne pytanie: „Uniwersytecie, dokąd zmierzasz dzisiaj?” (Universitas quo
vadis hodie?). W odpowiedzi na tak postawione pytanie Ksiądz Kardynał nawiązał
do zamachów z 11.09.2001 roku, które ujawniając istnienie silnych grup terrorystycznych i ich działalność zmieniły świat. Pojawiły się nowe pytania o przyszłość ludzkości, o współistnienie religijne, o rolę religii w poszczególnych państwach. Pytania te
i inne podjęli politycy, organizacje międzynarodowe i uniwersytety. W tym kontekście
Ksiądz Kardynał dokonał ogólnej oceny procesu bolońskiego, wskazując jego dobre
strony oraz formułując uwagi, co do jego rozwoju. W związku z tym powstaje pytanie
o jakość uniwersytetów europejskich. Istotne znaczenie ma tutaj szczególna równowaga państw, uniwersytetów i religii. Zdaniem Księdza Kardynała Europa potrzebuje
dziś uniwersytetów o klarownych profilach i klarownej tożsamości, a filozofia i teologia powinny stać się częścią uniwersyteckich badań. Termin zaś „universitas” powinien być na nowo przydatny w budowie przyszłości Europy.
Z powyższej analizy treści opracowania jasno wynika, że recenzowana książka nie
jest li tylko sprawozdaniem historycznym o minionych faktach, czyli o wystąpieniach
Księdza Kardynała Zenona Grocholewskiego z okazji różnych uroczystości, ale posiada też wielką wartość naukową, bowiem czytelnik może zapoznać się z opiniami
Księdza Kardynała i stanowiskiem Stolicy Apostolskiej w wielu dyskutowanych kwestiach, zwłaszcza dotyczących edukacji katolickiej. W dobie pluralizmu światopoglą-
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dowego i zacierania się granicy między dobrem a złem, klarowne poglądy i zasady
oparte na prawie naturalnym są przez wielu ludzi bardzo poszukiwane. Podjęte tematy,
zastosowana argumentacja sprawiają, że powyższa publikacja jest bardzo aktualna,
stąd też bez wątpienia zasługuje na uwagę i zainteresowanie. Z pewnością może ona
też dopomóc w lepszym zrozumieniu spraw i problemów, które są przedmiotem codziennej troski Księdza Kardynała i Dykasterii, której przewodniczy.
ks. Józef Wroceński SCJ

V. De Paolis, A. D’Auria, Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto
Canonico. Libro Primo, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2008, ss.
528.
Nakładem uniwersyteckiego wydawnictwa Urbaniana University Press ukazała się
we wrześniu 2008 r. pozycja dwóch autorów Velasio De Paolis oraz Andrea D’Auria
zatytułowana: Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro
Primo.
Autorzy niniejszego komentarza Norm Ogólnych zawartych w aktualnym Kodeksie
Prawa Kanonicznego (KPK) to wybitni kanoniści, zaznajomieni ze swoją dziedziną
zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej. Velasio De Paolis jest aktualnie
Przewodniczącym Prefektury Spraw Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej. W latach
2003 – 2008 pełnił urząd Sekretarza Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej.
Jest emerytowanym profesorem dwóch rzymskich uczelni: Papieskiego Uniwersytetu
Urbaniana oraz Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Autor ok. 200 pozycji
z zakresu prawa kanonicznego. Andrea D’Auria jest wykładowcą prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana oraz w Papieskim Międzynarodowym
Instytucie Małżeństwa i Rodziny w Gaming (Austria). Pełni urząd sędziego
w Międzyregionalnym Trybunale Kościelnym Pierwszej Instancji Wikariatu
Rzymskiego oraz jest konsultorem w Kongregacji Rozkrzewiania Wiary.
Wydana przez opisanych powyżej Autorów książka zawiera 528 stron: Wstęp
i 16 rozdziałów.
We Wstępie (autorstwa V. De Paolis) znajdujemy informację, które części (bądź
komentarze do których kanonów) napisane zostały przez A. D’Auria: w rozdziale
5 punkt 5.1 oraz komentarze do kanonów 9-11, 15, 17-19; rozdział 6; w rozdziale 8 komentarze do kan. 67-69 (o reskryptach) i kan. 85-93 (o dyspensie); w rozdziale 10 komentarze do kanonów 96-112 (o pozycji kanonicznej osób fizycznych); w rozdziale 11
komentarze do kan. 124-128; w rozdziale 12 bardzo obszerny komentarz do kan. 129
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oraz komentarze do kanonów o wyborze (kan. 164-179), postulacji (kan. 180-183),
rezygnacji z urzędu kościelnego (kan. 187-189). W konsekwencji należy przyjąć, iż
pozostałe części wyszły spod pióra V. De Paolis.
Większość z rozdziałów podzielona jest na punkty i podpunkty w zależności od
treściowej zawartości rozdziału. Wyjątek stanową rozdziały: 4, 15 i 16, które obejmują
kilka stron. Brak punktów i podpunktów należy uważać za słuszny zabieg Autorów.
Na końcu książki znajduje się obszerna, uporządkowana wg nazwisk autorów bibliografia oraz indeks kanonów z zakresu Norm Ogólnych, znajdujących swoje odniesienie w treści.
Jak zaznaczają to Autorzy w podtytule (Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego.
Księga Pierwsza – tłum. własne) i we wprowadzeniu, wydana przez nich pozycja ma
predestynować do rangi podręcznika. Czytelnika biorącego do ręki dzieło rzymskich
kanonistów umacnia w takim przekonaniu także stopka znajdująca się w lewym górnym rogu okładki: Diritto. Manuali. (Prawo. Podręczniki – tłum. własne). Wydaje
się, że tak wyznaczony cel książka spełnia idealnie. Będzie zatem niezwykle cennym
podręcznikiem dla studentów prawa kanonicznego studiujących na uczelniach rzymskich oraz dla tych, którzy studiują prawo kościelne na innych uniwersytetach świata
i znają język włoski. Zatrzymując się przy języku, jakim książka została napisana,
należy podkreślić, iż nie jest to język banalny i potoczny, ale zarazem nie jest to język
ze skomplikowanymi składniami gramatycznymi i z wydumanym słownictwem, które
będzie wymagało spędzenia wielu godzin ze słownikiem i tabelami gramatycznymi.
Dla autora niniejszej recenzji, który operuje językiem włoskim na poziomie średniozaawansowanym (ocena subiektywna) zapoznawanie się z treścią nie stanowiło poważnych trudności. Taki zabieg stylistyczno-gramatyczny dobrze świadczy o Autorach,
którzy jako cel postawili sobie merytoryczny, przystępny wykład Norm Ogólnych
KPK, a nie studium italianistyki, co – niestety z przykrością trzeba zauważyć – nie jest
rzadkością w takich opracowaniach.
Struktura układu poszczególnych rozdziałów jest przejęta z systematyki KPK.
Należy w tym miejscu jednak zauważyć, iż komentarze poszczególnych kanonów nie
rozpoczynają się od rozdziału 1, lecz dopiero od 3 (str. 59). Pierwsze dwa rozdziały,
obejmujące prawie 60 stron, to swoista introdukcja w charakter porządku prawnego Kościoła Katolickiego oraz w historyczne aspekty I Księgi KPK. O ile rozdział
2 wydaje się uzasadniony, to krótki wykład o porządku prawnym Kościoła już nie
koniecznie. Jako podręcznik będzie bowiem służył studentom do zaznajomienia się
z Normami Ogólnymi, czyli materią Kodeksu, natomiast zawarte w rozdziale 1 zagadnienia nie korespondują bezpośrednio z celem studium w zakresie materii kodeksowej,
lecz bardziej odpowiadają naukom pomocniczym prawa, do których zalicza się filozofia prawa, teologia prawa, wprowadzenie ogólne do prawa itp. Rozdział 1 podręcznika
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dotyczy bowiem zagadnień z pogranicza teologii i teorii prawa. Poruszone w nim zostały m.in. takie zagadnienia jak: jedność Kościoła Chrystusa i Kościoła Katolickiego,
rzeczywistość Boska i ludzka, porządek kanoniczny na bazie prawa Bożego naturalnego i pozytywnego, Kościół i jego porządek prawny, wzajemne relacje pomiędzy
prawem cywilnym a kanonicznym i inne. Zasadniczo wyszczególnione zagadnienia
są skrótowo omówione, stając się pewnym zasygnalizowaniem kwestii istotnych i zapewne zachęcających czytelnika do ewentualnego pogłębienia wiedzy, poprzez sięgnięcie do źródeł zawartych w przypisach. Nieco szerzej Autorzy potraktowali dwa
zagadnienia niniejszego rozdziału, a mianowicie zagadnienie podstaw, jakie przyczyniają się do tego że Kościół jako wspólnota tworzy prawo, oraz niezwykle ciekawe
i zarazem rzadko spotykane zagadnienie kryzysu prawa kanonicznego w minionych
epokach, dotykając kwestii antropologicznych, kulturowych (w tym zagadnień inkulturacji), filozofii i teologii prawa.
Rozdział 2 stanowi swoiste wprowadzenie w KPK. Autorzy w tytule rozdziału zaznaczają, że jest to brevi note di introduzione... i rzeczywiście takim stają się w nim
poruszane zagadnienia. Są krótkie, treściwe i w zupełności wystarczające jak na podręcznik. Najpierw historia aktualnego KPK i wpływ Soboru Watykańskiego II na jego
powstanie. Następnie wyjaśnienie podstawowych pojęć: kodeks, prawo, kanoniczny.
Punkt 6 porusza rzadko spotykane zagadnienie źródeł konstytucji Sacrae disciplinae
leges, którą promulgowany został KPK, aby w punkcie 7 przeprowadzić analogiczną
prezentację odnoszącą się do Wstępu (Praefatio) Kodeksu. Kolejne punkty i podpunkty rozdziału to już zagadnienia wyłącznie odnoszące się do Norm Ogólnych: wyjaśnienie tytułu księgi I, znaczenie aktualne i w tradycji kanonicznej oraz dość szerokie
omówienie wpływu Soboru Watykańskiego II na powstanie tej części KPK.
Rozdziały od 3 do 16 to typowy komentarz kanonów Norm Ogólnych, od kan. 1
KPK do kan. 203 KPK. Warto podkreślić, iż omówiony (skomentowany) został każdy
kanon KPK, co nie zawsze jest regułą i tu należą się Autorom słowa uznania, gdyż
opublikowanych zostało wiele opracowań z zakresu Prawa Kościelnego, których
struktura jest analogiczna do pozycji przez nas analizowanej, a jednocześnie opuszczane są niektóre kanony, zazwyczaj te rzadziej stosowane w praktyce kościelnej, co
jest trudno zrozumiałe. Rozdziały mają różną zawartość, jedne są obszerne, dokładniej skomentowane; taką sytuację mamy np. w rozdziale 8, który traktuje o aktach
administracyjnych Kościoła, czy w rozdziale 11 odnoszącym się do aktów prawnych.
Inne są bardziej uszczuplone, np.: rozdział 7 o dekretach ogólnych i instrukcjach czy
rozdział 16 o obliczaniu czasu. Wiele podpunktów w rozdziałach odnoszących się do
poszczególnych kanonów oprócz samej czystej wykładni prawnej zawiera odniesienie
do podstaw historycznych, niezwykle często Autorzy odnoszą się do Kodeksu Prawa
Kanonicznego z 1917 r., Soboru Watykańskiego II, schematów KPK oraz miejsc pa-
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ralelnych lub kompatybilnych w KPK z poruszanym zagadnieniem. Nie jest obcym
również wiązanie czystej materii prawnej z zastosowaniami na płaszczyźnie praktyki
kościelnej. To wszystko sprawia, że studium norm ogólnych nie staje się nudne, co
przy studiowaniu prawa ma duże znaczenie.
Układ poszczególnych rozdziałów oraz samej ich materii jest niezwykle klarowny.
Bardzo łatwo można poruszać się w poszukiwaniu poszczególnych kanonów, dlatego
też studenci, którzy dopiero rozpoczynają studia prawnicze, nie powinni mieć z tymi
kwestiami najmniejszych problemów. Materia poszczególnych zagadnień nie jest porozpraszana po całym podręczniku, ale omawiana w konkretnych punktach rozdziałów. O naukowym walorze podręcznika świadczą przypisy. W dużej mierze odnoszą
się one do dokumentów Kościoła, prawych i teologicznych oraz do dzieł światowej
sławy kanonistów i teologów.
Z przypisami koresponduje niezwykle bogata bibliografia podzielona na dwie sekcje: 1) artykuły i książki opublikowane przed 1983 r. i 2) artykuły i książki opublikowane po 1983 r. Zabieg słuszny, jednak wydaje się, że precyzyjniej byłoby zamiast
roku 1983 r. (Autorzy mają na myśli datę wejścia w życie KPK) po prostu zastosować
granicę: przed wejściem w życie KPK i po wejściu w życie KPK. Cała bibliografia
zawiera 19 stron - to sporo. Jest niezwykle przejrzysta, jasna i czytelna. Bez problemu
odnajduje się szczegółowe informacje o pozycjach znajdujących się w przypisach.
Podsumowując należy podkreślić, iż z zamierzonego zadania Autorzy wywiązali
się solidnie. Powstał dobry, kompleksowy, przejrzysty podręcznik Norm Ogólnych.
Bez wątpienia można polecić go studentom, będąc przekonanym, iż wnikliwe studium
tej pozycji przygotuje studenta na bardzo dobrym poziomie do egzaminu, zapewne
wykraczając swymi zagadnieniami poza materię przekazywaną w ramach wykładów.
Nie ma wątpliwości, iż poszczególne rozdziały także mogą służyć jako uzupełnienie materii wykładowej. Nieco większy problem byłby przy wykorzystaniu pozycji
na ćwiczeniach, gdyż poszczególne materie nie są omawiane aż tak szczegółowo.
Dla profesorów prawa kanonicznego jest to świetny materiał do wzięcia na wykłady,
z którego można czerpać bez większych modyfikacji. Autor niniejszej recenzji jest
przekonany, iż przekład na język polski tego właśnie podręcznika, z płaszczyzny praktyczno-naukowej, stałby się niezwykle cenną pomocą dla studentów na wydziałach
prawa kościelnego jak i dla studentów teologii (szczególnie kleryków seminariów).
Na zakończenie nie pozostaje nic innego jak życzyć sobie, aby również na gruncie polskiej kanonistyki powstawały takie dzieła, gdyż zapotrzebowanie jest ogromne,
pustka dotkliwa, a piszących autorów jak na lekarstwo.
ks. Bartosz Nowakowski
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Prawo narzędziem pokoju. Z ks. prof. Remigiuszem Sobańskim rozmawia Marek
Łuczak, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2010, ss. 183.
Księgarnia św. Jacka z Katowic opublikowała w formie książkowej - jak to się zwykło w takich sytuacjach określać - wywiad-rzekę przeprowadzony z księdzem profesorem Remigiuszem Sobańskim przez księdza Marka Łuczaka. Pozycja ta ukazała się
pod frapującym tytułem: «Prawo jako narzędzie pokoju».
Nie jest to pozycja naukowa, choć ks. Sobański w swoich odpowiedziach wyjaśnia
zawiłości prawne. Czyni to językiem, prostym, zrozumiałym i jednocześnie z przekonywującą argumentacją i porywającą fascynacją ze strony czytelnika. Ta forma rozmowy nie podpada pod naukowe recenzje, w których poddaje się pod dyskusję czy nawet
przeciwstawia się tezom zawartym w recenzowanej pozycji. Jest to wywiad, a więc
rozmowa, w której pozostawia się swobodę wypowiadania własnych myśli, gdzie podawane są odpowiedzi na zadawane pytania i podejmowana jest między rozmówcami
dyskusja w celu lepszego zrozumienia omawianej tematyki. W takich sytuacjach nie
wypada zatem poddawać krytyce wypowiadanych przez interlokutora treści, chyba że
ten wyraźnie przeinacza fakty lub wyciąga z nich nielogiczne wnioski. W przypadku
wywiadu z ks. Sobańskim sytuacja jest odwrotna. On sam koryguje nie zawsze odpowiednio postawione pytania. Czyni to z wielkim taktem i wyrozumiałością. Tłumaczy
nieścisłości i przedstawia swój punkt widzenia oparty na doskonałej znajomości europejskiej tradycji prawnej i własnych przemyśleniach ugruntowanych na chrześcijańskim szacunku dla osoby ludzkiej. Dodaje również: „Ale nie tylko z chrześcijańskiego
przykazania miłości […], lecz z doświadczenia ludzkości i z wielowiekowych dyskusji o prawie zgodnie i powszechnie wyprowadza się wniosek, że prawo nie może być
arbitralne, lecz winno odpowiadać obiektywnym kryteriom, wśród których na pierwszym miejscu bryluje w sposób niepodważalny osoba ludzka” (s. 181).
Wywiad z ks. Sobańskim stanowi kopalnię wiedzy o prawie zarówno kanonicznym
jak i świeckim, o jednej, wielkiej kulturze prawnej, która stała i nadal się znajduje u podstaw rozumienia zjawiska prawnego jako narzędzia pokojowego współżycia.
Sformułowanie tytułu książki-wywiadu nawiązuje do takiej sytuacji. Prawo było postrzegane jako narzędzie pokoju, przyjaźni, wspólnoty. I o takim prawie jest to wywiad
z ks. profesorem. I to wywiad bardzo potrzebny i warty propagowania, choć sam ks.
Sobański stwierdza: „zdaję sobie sprawę, że taka moja mowa o prawie brzmi zupełnie
nierealistycznie, nie w takich kategoriach myśli i mówi się o prawie, nie takie cele
zwykły przyświecać prawodawcom. Bo ci częściej traktowali prawo jako bat niż jako
narzędzie przyjaźni i pokoju. Ale warto przypatrzeć się, jakie prawo produkowali tacy
ustawodawcy i co się z niego ostało” (s. 182).
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Wywiad został podzielony na cztery części odpowiadające czterem rozdziałom
omawianej publikacji. Część pierwsza nosi tytuł: «Między prawem a przyzwoitością»,
choć jej podtytuł łagodzi niejako wymagające i poważnie brzmiące sformułowanie
tytułu. Brzmi on dosyć frywolnie: «czy duchowny powinien się golić» (s. 5). O czym
jest zatem ten rozdział i która część jego tytułu odpowiada zawartej w nim treści? Nie
o brodę duchownego tu chodzi, choć i ta została wspomniana. Wywiad zaczyna się
od prostego pytania: „czy człowiek poradziłby sobie bez prawa”. Odpowiedzi na to
pytanie w historii jak i obecnie padały nader różne jeśli nawet nie sprzeczne. Od wyjaśnienia fenomenu prawa, ks. Sobański, odpowiadając na pytania ks. Łuczaka, przechodzi do problematyki prawa spisanego, początków i świadomości prawa wspólnoty
wśród pierwszych chrześcijan, wzajemnych wpływów prawa świeckiego i kościelnego. Następne pytania i odpowiedzi zmierzają w kierunku zagadnień ściśle związanych
z problematyką prawa, czyli problemu wolności i prawa, miłości i prawa, przyzwoitości i prawa. W kontekście tych zagadnień zostaje poruszona nader aktualna problematyka dotycząca lustracji w Polsce, lustracji w Kościele, wyrządzonych krzywd
i obowiązku naprawienia szkód. Wszystkie wypowiedzi ks. Sobańskiego na wyżej
przedstawione zagadnienia ukazują jego „tęsknotę za przyzwoitością” (s. 48) i jej standardami w działalności publicznej, w tym także w stanowieniu i stosowaniu prawa,
a więc w procesach opartych nie tylko na prawidłowo wyuczonym rzemiośle, lecz na
przyzwoitej i etycznej fachowości. I o tym jest ta część wywiadu. A do brody duchownego nawiązuje ks. profesor wtedy, gdy mówi o zwyczajach w Kościele jako źródle
prawa, pośród których jeden do nie dawna był zwyczajem powszechnym, ale się zdezaktualizował, czyli norma nakazująca duchownym golić brodę. Czyżby i ta sytuacja
mieściła się pomiędzy normą prawną zwyczajową a przyzwoitością?
Druga część wywiadu zatytułowana jest: «Kara jest złem czyli jak skłonić do nawrócenia». Tytuł wskazuje na poruszaną w rozmowie problematykę. Będzie ona dotyczyła kary i nawrócenia, co sugeruje już od samego początku, że kara nie jest celem
samym w sobie, lecz środkiem prowadzącym do nawrócenia. Z drugiej strony można
postawić pytanie dotyczące tego czy kara nie stoi przypadkiem po przeciwnej stronie
niż nawrócenie. Skoro jest złem, to czy warto ją stosować? Pojawiające się pytania
prowokują do poszukiwania odpowiedzi w udzielonym wywiadzie. Już w pierwszych
słowach ks. Sobański stwierdza, że kara „jest złem zadanym w następstwie zła […]
sam fakt popełnienia zła przez przestępcę nie uzasadnia przecież jeszcze wyrządzenia
kolejnego zła” (s. 55). Różne próby uzasadnienia istnienia kar ostatecznie nie dają
odpowiedzi na pytanie dlaczego ludzie nakładają kary na innych. Dlatego uzasadniając ich istnienie podaje się najczęściej wszystkie możliwe racje. W odróżnieniu od
kar istniejących w świeckich porządkach prawnych ks. Sobański zwraca uwagę na
charakter kar w Kościele, których cechą charakterystyczną jest poprawa osoby. Stąd
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tytułowe nawrócenie, które w tym kontekście wyjaśnia, że w wywiadzie chodzi o ukazanie różnic w ujęciu kary w dwóch różnych porządkach prawnych oraz wskazanie na
nawrócenie w Kościele jako uprzywilejowany element powrotu grzesznika do życia
wspólnoty. W kontekście tak dokonanych rozróżnień rozmowa koncentruje się wokół
znowu aktualnych wydarzeń: proces osoby duchownej przed sądem cywilnym, problemy pedofilii i homoseksualizmu, zachowania się przełożonych czy opinii publicznej
gdy powyższe fakty stają się znane oraz odmowy pogrzebu. Ks. Sobański ujmuje zagadnienia w szerszej perspektywie, nie sprowadzając ich do konkretnych przypadków
oraz wyjaśnia prawne – zdawać by się mogło – zawiłości w sposób jasny, konkretny
i zrozumiały.
Część III wywiadu została zatytułowana następująco: «Czy można się wypisać
z Kościoła? czyli między sprawiedliwym sędzią a dobrym pasterzem». Pierwsze pytania i odpowiedzi koncentrują się wokół osoby i działalności ks. Sobańskiego, począwszy od okresu studiów, poprzez pracę w seminarium, sądzie, na ATK (UKSW).
Poznajemy jego koleje życia. Nie jest to jednak sucha wyliczanka faktów. W tym biograficznym zarysie dowiadujemy się wiele o sumiennym i pełnym zaangażowania podejściu do wypełniania obowiązków, które podejmował ks. profesor oraz o środowisku,
w którym egzystował. Prowadzący wywiad nawiązał do pracy ks. profesora w sądzie
biskupim w Katowicach, by poruszyć kilka aktualnych problemów, z którymi spotykają się duszpasterze w swej codziennej pracy. Ks. Sobański wyjaśnia zatem kwestie
związane z osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych i ich uczestnictwem
w życiu Kościoła oraz problemy związane z wystąpieniem z Kościoła. Wywiad został
przeprowadzony jeszcze przed zmianami w KPK, gdyż w uzupełnienieniu do tego
rozdziału (s. 183) przywołany został dokument Benedykta XVI Omnium in mentem
derogujący klauzulę „jeśli nie wystąpili formalnym aktem z Kościoła katolickiego”
w kan. 1086, 1117, 1129. Docenić należy dbałość rozmówców i wydawcy o przekaz
dokładnych treści omawianych zagadnień.
Ostatnia część została zatytułowana «Trójpodział władzy czyli o prawie w społeczności diabłów». Znając treść poprzednich rozdziałów i odwołując się do tytułu książki
można domyślać się, że będzie w tej części mowa o prawie i „bezprawiu”. Ks. prof.
wyjaśnia meandry stosowania prawa ukazując, że jest ono racjonalnym, dalekim od
demagogii, sposobem wyrażania i ustalania relacji międzyosobowych. W tym celu ks.
Sobański poprzez swoje odpowiedzi ukazuje historyczne kształtowanie się europejskiej kultury prawnej i w świetle tejże bazy odnosi się do dzisiejszych regulacji prawnych, poglądów na prawo i sposobów jego stanowienia i stosowania.
Wywiad-rzeka, którego myślą przewodnią jest „prawo jako narzędzie pokoju” może
sugerować, że jest to lektura jedynie dla prawników. Tak jednak nie jest. Jest to lektura
dla osób zainteresowanych aktualnymi problemami społecznymi, państwowymi, po-

[13]

Recenzje

347

litycznymi, kulturowymi i kościelnymi, które mogą poznać inny punkt ich widzenia.
Zaletą omawianej (bo nie recenzowanej) pozycji jest sięganie przez ks. profesora do
historycznych uwarunkowań omawianych problemów oraz dokonywana w ich świetle krytyczna obserwacja życia społecznego, politycznego i kościelnego. Dodatkowo
erudycja i błyskotliwość języka wypowiedzi ks. Sobańskiego sprawiają, że pozycję
niemal pochłania się jednym tchem. Osnową myśli i poglądów ks. R. Sobańskiego
w przeprowadzonym wywiadzie jest prawo w jego najgłębszym znaczeniu, prawo
słuszne. Dlatego też wywiad, który ukazał się jako książkowa pozycja może stać się
dogodnym materiałem na zajęcia prowadzone ze studentami prawa.
o. Tomasz Gałkowski CP

Isacco Turina, I nuovi eremiti. La «fuga mundi» nell’Italia di oggi, Edizioni
Medusa, Milano 2007, ss. 239.
W pojęciu większości chrześcijan eremityzm, czyli życie pustelnicze należy w Kościele katolickim do dalekiej przeszłości. Tymczasem właśnie w ostatnich
dziesięcioleciach ten rodzaj poświęcenia się Bogu, praktykowany w pierwszych wiekach chrześcijaństwa staje się rzeczywistością żywą, obecną zarówno we Włoszech
jak i w innych krajach Europy – także w Polsce1. Jednak nie zawsze spotyka się on ze
zrozumieniem i akceptacją zarówno ze strony wiernych świeckich, zakonników jak
i duchownych. Współczesnym eremitom stawia się najczęściej zarzut, iż obierają życie swego rodzaju “anormalne” zamiast zwyczajnie, jak większość osób konsekrowanych, wstąpić do instytutu świeckiego, instytutu zakonnego o charakterze apostolskim
czy kontemplacyjnym tak bardzo zbliżonym do wymagań życia eremickiego.
Życie pustelnicze a zarazem kontemplacyjne, które po rewolucji francuskiej straciło swe pierwotne znaczenie odżyło na nowo około 1952 roku. Wtedy to w czasopiśmie francuskim “La Vie Spirituelle” pojawiły się pierwsze publikacje wskazujące
na nowe zainteresowanie się tego rodzaju powołaniem w Kościele katolickim. Nie
bez przyczyny kwestia eremityzmu została podjęta w pracach przygotowawczych nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego opublikowanego w 1983 r. i znalazła ostateczne odzwierciedlenie w kanonie 603. Podaje się w nim definicję życia eremickiego
zaznaczając, że Kościół oprócz instytutów życia konsekrowanego uznaje także życie
1
H. Śmiarowski, Życie pustelnicze w Polsce w świetle kanonu 603 KPK z 1983
roku. Problemy i perspektywy. Rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa
Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod kierunkiem
ks. prof. W.K. Kiwiora, maszynopis, Warszawa 2007.
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pustelnicze, w którym wierni poprzez surowsze odsunięcie się od świata, milczenie
odosobnienia, gorliwą modlitwę i pokutę poświęcają swoje życie na chwałę Boga
i zbawienie świata.
Według kan. 603 KPK/1983 eremityzm ma charakter diecezjalny tj. powinien być
poddany aprobacie i kontroli biskupa diecezjalnego. Stąd w paragrafie 2 wspomnianego kanonu podkreśla się, że prawnie uznaje się wiernego za pustelnika, jeżeli poprzez
ślub albo inne święte więzy zobowiązał się on publicznie wobec biskupa diecezjalnego
do praktykowania trzech rad ewangelicznych i pod jego kierownictwem zachowuje
właściwy sposób życia.
Eremici, ludzie tak bardzo cenieni w przeszłości nie przestają nadal zadziwiać
i prowokować do stawiania pytań. Stąd książka I. Turina, będąca wynikiem pierwszych badań na polu współczesnego eremityzmu włoskiego prezentuje odpowiedzi
na najważniejsze zagadnienia związane z tą formą konsekracji Bogu w czasach obecnych. Zawiera ona przede wszystkim 35 wywiadów przeprowadzonych przez autora
publikacji z młodymi i starszymi wiekiem eremitami, z mężczyznami i kobietami żyjącymi we Włoszech.
Recenzowana publikacja składa się ze słowa wstępnego autorstwa Roberto Beretta
(s. 5-10), wprowadzenia (s. 13-15) oraz dwudziestu rozdziałów podejmujących istotne
zagadnienia dotyczące życia nowych eremitów odzwierciedlone w takich tytułach jak
np. habit, praca, nawrócenie, post, erem, lektura, gościnność, modlitwa, samotność itd.
Wszystkie je można znaleźć w spisie treści na s. 239. Spis treści poprzedzony został
załącznikiem (s. 221-236) oraz wykazem podstawowej bibliografii dotyczącej życia
pustelniczego (s. 237-238).
W rozdziale pierwszym wyjaśniającym kwestię habitu eremickiego autor przytacza
opinie kilku eremitów w tym względzie. Wynika z nich, że nie ma jednolitej tradycji ujmującej szczegółowo sprawę habitu eremitów. Często przyjmują oni zmodyfikowany
strój jakiegoś instytutu zakonnego, lub ubiór bardzo osobisty: wygodny, ekonomiczny,
często gustowny. Stąd spotyka się habit eremitów w kolorze niebieskim, szarym lub
brązowym. Na wybór koloru szarego, jak sami oni wyjaśniają, wpływa najczęściej jego
praktyczność – zabrudzenia nie są widoczne (s. 19). Niektórzy eremici nie noszą habitu, ubierając się podobnie jak wierni świeccy. A ci noszący habit nie zawsze go zakładają. W sytuacji eremitów noszących habit jego istotne znaczenie polega na oddzieleniu
osoby od otaczającego świata, podobnie jak w przypadku zakonników. Współcześni
eremici zauważają też, że habit przypomina samemu eremicie o jego powołaniu
i złożonych ślubach, pomaga w zachowaniu ubóstwa.
Drugi rozdział recenzowanej pozycji nosi tytuł Słuchanie. W związku z tym, że
eremityzm jest indywidualną formą konsekracji Bogu, oddzielającą eremitę dość rygorystycznie od świata, nie wszyscy pustelnicy oddają się posłudze słuchania drugiego
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człowieka. Jednak wielu z nich, zwłaszcza mających święcenia kapłańskie wiele godzin spędza na słuchaniu problemów innych ludzi, służąc pomocą także w konfesjonale i stając się w ten sposób profesjonalistami słuchania ludzi przybywających często
z daleka.
W ramach niniejszej recenzji trudno jest opisać treść wszystkich dwudziestu rozdziałów publikacji, stąd w dalszej jej części zostanie zwrócona uwaga tylko na niektóre z nich pozostawiając w ten sposób zainteresowanym czytelnikom możliwość
indywidualnej lektury pozostałych tekstów. I tak np. w rozdziale czwartym autor opisuje zagadnienie postu podejmowanego przez eremitów. Warto zauważyć, że praktyka
ta stanowi integralną część życia pokuty tak bardzo charakterystycznego eremitom
i ujętego w definicji kanonu 603 KPK/1983. Eremici zdają sobie sprawę z tego, że post
i inne ćwiczenia pokutne takie jak: milczenie, samotność, nocne czuwania modlitewne, rezygnacja ze spożywania mięsa i picia wina mają na celu głębsze zjednoczenie
z Bogiem i uczestnictwo w cierpieniach Chrystusa. ��������������������������������
Eremita nie nabywa od razu umiejętności praktykowania postu, lecz uczy się tego długo poznając swoje możliwości
i granice. Post pozwala mu cenić spożywany pokarm i uczy sztuki spożywania posiłków (s. 40-41).
Isaco Turina przeprowadzając wywiad z eremitami podejmuje problem korzystania
przez nich ze środków masowego przekazu. Wypowiedzi w tej materii zostały zebrane
w ramach rozdziału jedenastego publikacji. Wynika z nich, że stosowanie środków
masowego przekazu przez eremitów jest bardzo zróżnicowane. Niektórzy z nich rezygnują zupełnie z używania prądu elektrycznego w eremie, a co za tym idzie także
z pralki, radia, telewizji, komputera, siłą rzeczy także z telefonu komórkowego, ponieważ nie mają możliwości ładowania go, a do najbliższej miejscowości rzadko się
udają. ������������������������������������������������������������������������������
Nie wszyscy jednak eremici są aż tak radykalni. Większość z nich posiada telefon komórkowy (najczęściej otrzymany w formie prezentu), jednak jest on włączony
tylko kilka godzin dziennie. Słuchają oni także radia zazwyczaj w czasie spożywania
posiłków dla oszczędności czasu, prenumerują czasopisma lub otrzymują je z drugiej
ręki. Niektórzy eremici XXI wieku zajmują się pracą na komputerze. Zdecydowana
większość z nich nie posiada telewizora.
Kolejną cechą życia eremickiego jest gościnność, która wpisała się głęboko w tradycję eremityzmu, a w recenzowanej publikacji stanowi temat trzynastego rozdziału.
Była ona i jest posługą ofiarowywaną przez eremitów innym osobom. Niektórzy eremici czy eremitki przyjmują pojedyncze osoby na rozmowy duchowe czy rekolekcje,
a inni nawet całe grupy gości, zwłaszcza młodzieży przybywającej do eremu np. dla
przeżycia dni skupienia czy Triduum Paschalnego, odbycia spotkania biblijnego, tak,
że eremy zwłaszcza zamieszkałe przez kapłana w pewnych okresach czasu przekształcają się w centra duchowości (s. 121). Jednak nie wszyscy eremici praktykują ową
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gościnność, albo nie w tak szerokim zakresie. Pozostaje ona decyzją indywidualną
eremity, w zależności od tego czy istnieje odpowiednie ku temu miejsce w eremie.
Poza tym konieczność zatroszczenia się o wyżywienie grupy osób i bycie z nimi przez
dłuższy okres czasu wymaga od eremity rezygnacji z samotności i kontemplacyjnego
charakteru życia. Trudnością staje się często zakupienie większej ilości żywności, ponieważ eremita nie dysponuje samochodem a posiada tylko rower. Podobny problem
sprawia przygotowanie obiadu. Poza tym długie rozmowy np. eremitki z mężczyznami, czy użyczanie im noclegu może budzić powszechne zgorszenie. Stąd ostatecznie
poszczególni eremici sami decydują o tym, czy na pierwszym miejscu postawić modlitwę czy też gościnność i w jakich granicach. Są też tacy, którzy przyjmują drogę
całkowitej samotności i rezygnują z widywania nawet swych krewnych.
Ciekawym wydaje się też rozdział piętnasty publikacji podejmujący zagadnienie
reguł życia eremickiego. Prawo kanoniczne wymaga bowiem, aby eremita zachowywał właściwy sposób życia pod kierownictwem biskupa, co w praktyce polega na zatwierdzeniu przez biskupa reguły napisanej przez samego eremitę, odzwierciedlającej
sposób jego życia. Reguła eremicka ma charakter wybitnie indywidualny i w przeciwieństwie do wielkich reguł zakonnych (św. Benedykta, św. Bazylego, św. Augustyna
czy św. Franciszka) umiera wraz z jej autorem czy autorką. Reguły zakonne natomiast
przeżywają ich autorów i mają charakter ponadczasowy. Wciąż te same, są zachowywane przez tysiące osób stosujących do nich swe życie.
Reguła eremicka potrzebna jest zarówno biskupowi w celu poznania życie eremity zamieszkującego na terenie diecezji i składającego śluby na ręce biskupa, jak
i eremicie, który wyrażając w formie pisemnej swe praktyki konkretyzuje życie modlitwy, milczenia, ascezy i odosobnienia. Biskup zanim zatwierdzi regułę najczęściej
przekazuje ją do przeczytania jednemu z teologów celem zbadania, czy nie stoi ona
w sprzeczności z tą nauką. Przed wyrażeniem sposobu swego życia w formie reguły
eremita przez długi okres czasu praktykuje go wcześniej w codzienności. Reguły rodzą
się więc z doświadczenia duchowości poszczególnych osób wyrażających na piśmie
właściwy im ideał ewangeliczny.
Interesującym wydaje się też rozdział siedemnasty dotyczący dóbr materialnych
i sprawy utrzymania eremitów. Z przeprowadzonych przez I. Turina wywiadów wynika, że wielu eremitów utrzymuje się całkowicie z pomocy wiernych powierzając
się Opatrzności Bożej także w sprawach materialnych. A nawet ci, którzy nie zdecydowali się na tak surową formę co do swego utrzymania opowiadają o wsparciu
przez darczyńców znanych im i nieznanych, a także przez mieszkańców miejscowości
w pobliżu których znajduje się erem.
Ostatni rozdział recenzowanej publikacji będący swoistą konkluzją wszystkich
pozostałych został zatytułowany Dlaczego. Autor po uprzednim ukazaniu sposobu,
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w jaki zostaje się eremitą oraz jak żyją eremici, stawia pytanie dlaczego tyle osób
w dzisiejszym świecie zostaje pustelnikami. Pytanie dotyczy około 600 eremitów na
świecie. W tym ok. 150 we Włoszech, 300 we Francji i 80 w Niemczech. Przy czym
autor publikacji I. Turina już na wstępie zakłada, że na postawione pytanie nie można
udzielić jednoznacznej odpowiedzi, gdyż zależy ona od przyjętego punktu widzenia.
Eremita z pewnością nie dlatego usuwa się ze świata, że nie potrafił w nim utrzymać
przyjętej pozycji, gdyż wielu z nich to byli architekci, redaktorzy, nauczyciele, lekarze – osoby komunikatywne i gościnne. Motywem przewodnim dla obrania tej formy
życia nie jest też poszukiwanie własnej wygody. Owszem w wielu wypadkach eremita pozostaje bardziej wolny od zakonnika nie mając ciągle przy sobie przełożonego.
Ale prawdą jest też, że sam musi przestrzegać stałych godzin modlitwy, samotności,
milczenia, czuwań nocnych i praktyk ascetycznych często bardziej wymagających niż
w klasztorach.
Zastanawiając się nad postawionym wyżej pytaniem autor stwierdza ostatecznie, że
odpowiedź nie jest prosta. Chodzi tu o konieczność otrzymania od Boga powołania do
tego rodzaju życia. Tylko ono daje eremicie siły i pozwala trwać w samotności.
Reasumując można zauważyć, że recenzowana publikacja ukazuje życie i duchowość nowych eremitów, którzy w przeciwieństwie do pierwszych pustelników
mieszkających wyłącznie w miejscach odludnych, czynią swymi eremami często
apartamenty w wielkich miastach, samotne miejsca w lasach, górach, opuszczone
domy w odległych wsiach, pomieszczenia przy kościołach itp. Dla współczesnego
eremity najważniejszym jest, aby w miejscu zamieszkania znaleźć warunki dla modlitwy. Obecnie, życie ideałami pustyni, a przede wszystkim charakterystycznym dla
niej ideałem samotności może służyć pomocą wszystkim osobom zarówno młodym
jak i starszym żyjącym samotnie np. w wielkich centrach miejskich i tym, którzy
doświadczają przykrej dla siebie samotności. Sposób życia eremitów może stać się
dla nich przesłaniem wskazującym na wartość samotności i możliwość głębszego jej
przeżywania, co więcej na dobrowolnym jej wyborze jako czegoś istotnego i pomocnego w zjednoczeniu z Bogiem.
s. Bożena Szewczul WNO

Robert Maria Leżohupski OFMConv., De istituto religioso utpote persona iuridica, Roma 2009, ss. 239.
Ks. Robert Maria Leżohupski podjął w swej publikacji będącej dysertacją doktorską
temat interesujący i trudny zarazem, wciąż a����������������������������������
ktualny zwłaszcza w środowisku ko-
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ścielnym, a jeszcze bardziej w zakresie prawa instytutów życia konsekrowanego.
Przedmiotem publikacji uczynił on bowiem wykazanie osobowości prawnej instytutu zakonnego. Dotychczasowe dociekania naukowe dotyczące pojęcia osoby prawnej
w ogóle pełne są sprzeczności i niezgodności – jak zaznacza Autor we wprowadzeniu do publikacji. Trudno w nich znaleźć kwestie, które nie byłyby ciągle poddawane w wątpliwość. Zarówno romaniści, cywiliści, publicyści, socjolodzy i filozofowie
– jak pisze P. Tocanel, wykładowca na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu
Laterańskiego w Rzymie – nie sformułowali dotychczas ostatecznej konkluzji satysfakcjonującej wszystkich zainteresowanych tą problematyką. Także współczesna kanonistyka od wydania Kodeksu Prawa Kanonicznego w 1917 r. aż do dziś nie poczyniła
niestety wielu poszukiwań naukowych w celu określenia natury i istoty osób prawnych
w Kościele. Często odnosi się wrażenie, że analizy prowadzone w tej dziedzinie zamiast wyjaśniać sytuację, komplikują ją jeszcze bardziej. W niektórych przypadkach
rozważania badawcze doprowadziły nawet do odrzucenia istnienia osobowości prawnej. Stąd Autorowi recenzowanej rozprawy wydawało się czymś nader interesującym
i fascynującym precyzyjne określenie instytutu zakonnego życia konsekrowanego,
jako osoby prawnej. Osobowość prawna instytutu zakonnego wypływa z osobowości
prawnej Kościoła i nadawana jest przez władzę kościelną.
Opracowanie ks. Roberta Leżohupskiego składa się ze strony tytułowej, spisu treści, wykazu skrótów, wykazu źródeł i bibliografii, wprowadzenia, czterech rozdziałów merytorycznych oraz wniosków końcowych. We wprowadzeniu do dysertacji
(s. 43-47) Autor zapoznaje czytelnika ze stanem badań naukowych dotyczących osób
prawnych, następnie zapowiada przedmiot analizy objęty wybranym przez niego tematem dysertacji, przedstawia skrótowo metody badawcze wykorzystane w realizacji
podjętego zadania oraz podaje krótkie informacje o treści poszczególnych rozdziałów
pracy.
Autor, zanim przystąpi do bezpośredniej analizy przedmiotu publikacji, nakreśli
najpierw szeroką panoramę historyczną podjętego zagadnienia. Stąd rozdział pierwszy
zatytułowany: Osobowość prawna instytutów zakonnych – wprowadzenie w terminologię, ks. Robert Leżohupski poświęca sformułowaniu pojęcia „osobowość prawna”
instytutu zakonnego. W pierwszej części rozdziału podaje koncepcję osobowości
prawnej w ogóle wychodząc od ukazania fundamentu socjalnego instytucji prawnych.
Następnie Autor zapoznaje czytelnika z zagadnieniem osoby prawnej w jej rozwoju
historycznym. Jak sam zaznacza, początków wspomnianej instytucji należy szukać
w prawie rzymskim i bez wątpienia należy ona do większych osiągnięć prawodawstwa
rzymskiego. Autor analizuje wcześniej korporacje w starożytnym Rzymie, by na tym
tle ukazać kolejne fazy rozwoju osób prawnych. W swych poszukiwaniach historyczno-prawnych stara się on zgłębić także początki prawa kościelnego. Następnie podej-
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muje rozważania nad przybliżeniem teorii dotyczących istoty osobowości prawnej.
Wyróżnia dwie zasadnicze grupy tychże teorii: uznające rzeczywiste istnienie osoby prawnej oraz te, które negują ten podmiot prawa. Przy tej okazji Autor zwraca
szczególną uwagę na wizję kościelną osoby prawnej podając, że już w XII wieku komentatorzy posługują się fikcją osobowości prawnej utożsamiając prawa korporacji
z prawami człowieka. W dalszej kolejności Autor dokonuje typologii osób prawnych
ukazując w tym względzie stanowisko cywilistyki i kanonistyki, by w końcowej części
rozdziału dokonać włączenia typologicznego instytutów zakonnych w kategorię osób
prawnych według przyjętych wcześniej kryteriów klasyfikacji. Zanim jednak Autor to
uczyni, przybliży uprzednio czytelnikowi samą definicję instytutu zakonnego życia
konsekrowanego w oparciu o kan. 607 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.
Autor opisze istotne i specyficzne elementy dla tej formy życia poświęconego Bogu
takie jak: śluby publiczne, życie braterskie we wspólnocie oraz oddzielenie od świata.
Ukaże także strukturę instytutu zakonnego z wyróżnieniem takich jednostek jak prowincja zakonna i dom zakonny.
W rozdziale drugim: Nabycie osobowości prawnej Autor podejmuje się analizy
koncepcji powstawania osoby prawnej w aspekcie teologiczno-prawnym ze zwróceniem szczególnej uwagi na osobowość moralną Kościoła i podstawowe systemy tworzenia się osób prawnych. Zadaniem podjętego wnioskowania w zamiarze Autora ma
być przygotowanie bazy dla przeprowadzenia w późniejszym stadium badań podstaw
normatywnych osobowości prawnej instytutów zakonnych. Realizując zamiar drugiego rozdziału ks. Robert Leżohupski wyjaśnia szczególny rodzaj osobowości prawnej Kościoła i Stolicy Apostolskiej, które w odróżnieniu od innych kościelnych osób
prawnych posiadają swą osobowość nie z nadania kompetentnej władzy kościelnej,
lecz z samego ustanowienia Bożego (ex ipsa ordinatione divina) (str. 95-96). Stąd dla
podkreślenia wspomnianej wyżej różnicy prawo kanoniczne nazywa Kościół katolicki
i Stolicę Apostolską osobami moralnymi (kan. 113 §1). Następnie Autor prezentuje tradycyjne systemy definiowania osób prawnych oraz podaje warunki konieczne
do nabycia osobowości prawnej przez instytucje kościelne, by w dalszej kolejności
skupić swą uwagę na podstawach normatywnych osobowości prawnej instytutu zakonnego interesującego go najbardziej ze względu na podjęty temat opracowania (str.
105-122).
W rozdziale trzecim recenzowanej publikacji pt. Stan prawny instytutu zakonnego
ks. Robert Leżohupski próbuje konsekwentnie odpowiedzieć na narzucające się samo
pytanie, jakie znaczenie posiada w rzeczywistości fakt nabycia przez instytut zakonny osobowości prawnej (str. 128). W poszukiwaniu odpowiedzi na tak sformułowany problem Autor podejmuje analizę konkretnych praw i obowiązków wynikających
z przyznanej instytutowi zakonnemu osobowości prawnej. Szczegółowo rozpatruje
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sprzeczne ze sobą opinie w tej kwestii, wylicza prawa przyznane osobom prawnym
oraz obowiązki wynikające z ich osobowości prawnej. Omawia również odpowiedzialność prawną instytutu zakonnego i jego jednostek organizacyjnych oraz pojedynczych członków instytutu. W tym ostatnim przypadku rozpatruje potrójną sytuację
zakonnika, który ponosi odpowiedzialność za zaciągnięte długi: w sytuacji zaciągnięcia ich za zezwoleniem przełożonego w stosunku do swoich dóbr; załatwianie sprawy
instytutu na polecenie przełożonego; zaciągnięcie długu bez zezwolenia przełożonego.
Przy czym Autor nie omieszka podać definicji odpowiedzialności prawnej (str. 192).
W ostatnim, czwartym rozdziale książki ks. Robert Leżohupski zajmuje się zmianami i ustaniem osobowości prawnej instytutu zakonnego. Na wstępie rozdziału analizuje zagadnienie stałości osób prawnych w Kościele prezentując racje teologiczne
i stanowisko kanonistyczne. W dalszej kolejności omawia okoliczności normatywne powodujące ustanie osobowości prawnej instytutu zakonnego. Rozpatruje tu takie
kwestie jak: zniesienie osoby prawnej przez kompetentną władzę kościelną; przekształcenie osoby prawnej w inną (fuzja, unia) oraz zanik podstaw materialnych osobowości prawnej, podstaw podmiotowych lub przedmiotowych (str. 207). W tej optyce
Autor próbuje następnie wyjaśnić czytelnikowi całą panoramę sposobów wygaśnięcia
osobowości prawnej w oparciu o kompletne wyliczenie ich przez D.J. Andrésa głównie w artykule pt. La supresion de los institutos religiosos. Estudio canónico de los
datos históricos más relevantes, zamieszczonym w półroczniku Commentarium pro
Religiosis et Missionariis z 1986 roku. W końcowej części rozdziału Autor analizuje
konsekwencje ustania osobowości prawnej instytutu zakonnego.
Szczególnie cenne dla publikacji pod względem naukowym są obszerne wnioski, które ks. Robert Leżohupski prezentuje na końcu każdego rozdziału swej pracy.
Stanowią one swego rodzaju syntezę przeprowadzonych w każdym rozdziale badań
historyczno-analitycznych i porównawczych, pozwalają na łatwiejsze przechodzenie
do treści kolejnych rozdziałów dysertacji.
Zakończenie rozprawy stanowi rekapitulację refleksji naukowych podjętych
w ramach poszczególnych rozdziałów. Zostało ono zredagowane w formie czterech obszernych punktów. Znalazły w nim miejsce również postulaty dalszej pracy
naukowo-badawczej w zakresie osobowości prawnej instytutów zakonnych życia
konsekrowanego.
Reasumując, należy zauważyć, że książka autorstwa ks. Roberta Leżohupskiego
stanowi niewątpliwie naukowe opracowanie zagadnienia osobowości prawnej instytutu zakonnego życia konsekrowanego. Publikacja przedstawia zwięzły i wielopłaszczyznowy rozwój dyscypliny cywilnej i kanonicznej w tym przedmiocie, kładąc nacisk
przede wszystkim na kwestię analizy prawnej elementów składających się na pojęcie
osoby prawnej nie tylko w wysublimowanych refleksjach teoretycznych, nie do unik-
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nięcia zresztą w pracy badawczej, lecz przede wszystkim w konkretnych rozwiązaniach zatwierdzonych przez władzę kościelną i będących w użyciu.
Wartości naukowej publikacji dodałoby z pewnością zamieszczenie zwięzłego
streszczenia w języku obcym. Wprawdzie język włoski, w którym praca została napisana, należy do grupy języków znanych wśród kanonistów, tym niemniej jednak nie
jest on powszechnie znany wśród innych grup czytelników mogących przecież wykazać zainteresowanie opublikowaną pozycją książkową. Dokonanie zwięzłego abstraktu wyników badań w innym języku niż ten, w którym powstał tekst zasadniczy,
mogłoby przysłużyć się do znacznego ich rozpowszechnienia.
s. Bożena Szewczul WNO

Ks. Marek Zaborowski, Ewolucja dyscypliny sakramentów uzdrowienia w zakresie communicatio in sacris, Tarnów 2009, ss. 183.
Sakramenty uzdrowienia, czyli pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych,
mają na celu pojednanie wiernego z Bogiem, Kościołem i innymi ludźmi. Nabierają
zatem szczególnej aktualności w czasach istnienia podziałów wśród chrześcijan i związanych z nimi poszukiwań dróg do zjednoczenia wyznawców Chrystusa. Współudział
sakramentalny różnych wyznań chrześcijańskich z katolikami stał się przedmiotem
postanowień dyscyplinarnych Kodeksów prawa kanonicznego z 1917 i 1983 roku.
Pierwszy zasadniczo wykluczał możliwość przyjmowania przez katolików jakichkolwiek sakramentów z rąk szafarzy niekatolickich oraz ich udzielania w Kościele katolickim braciom odłączonym. Obecnie obowiązujący Kodeks prawa kanonicznego
papieża Jana Pawła II pozwala już współuczestniczyć wymienionym grupom w niektórych sakramentach, w tym w sakramencie pokuty i namaszczenia chorych. Dojście
do dzisiejszego stanu rzeczy trwało długie lata, łącząc się przede wszystkim z dokonaniami Soboru Watykańskiego II i prawodawstwa posoborowego.
Autor książki ks. Marek Zaborowski stawia sobie za przedmiot badań prześledzenie i ukazanie ewolucji prawa kanonicznego dotyczącego sakramentów uzdrowienia
w zakresie communicatio in sacris, poprzez analizę norm kodeksowych oraz przepisów wydanych przez Stolicę Apostolską w okresie między kodeksem z 1917 i 1983
roku. Stara się również znaleźć ratio legis tychże postanowień. Swoje dociekania opiera na szerokiej bazie źródłowej.
Publikacja, licząca 183 strony zawiera spis treści, wykaz skrótów, bibliografię,
wstęp, cztery rozdziały, zakończenie, bibliografię oraz streszczenie (nazwane tutaj
podsumowaniem), w języku polskim i niemieckim.

356

[22]

Recenzje

Pierwszy z rozdziałów, stanowiący niejako wprowadzenie w omawianą problematykę, ukazuje sakramenty uzdrowienia we wspólnocie Kościoła katolickiego
i Kościołów akatolickich, a także pojęcie i znaczenie terminu communicatio in sacris.
Rozdział drugi został zatytułowany: „Współudział katolików z chrześcijanami niekatolikami w sakramentach uzdrowienia do czasu ogłoszenia Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku”. Autor analizuje tutaj normy dotyczące tej kwestii, źródła tych
norm, przedstawiając także opinie ówczesnych kanonistów. Kolejny rozdział omawia
postanowienia Soboru Watykańskiego II oraz prawodawstwo posoborowe, uwzględniając między innymi teologiczno-prawne zasady odniesienia Kościoła do innych
wspólnot wyznaniowych po wspomnianym soborze. Ostatni z rozdziałów ukazuje rozpatrywany problem na bazie obecnie obowiązujących kodeksów – łacińskiego z 1983
roku i katolickich Kościołów wschodnich z roku 1990.
Książka stanowi niezwykle interesujące studium kanonistyczne. Posiada niezaprzeczalne walory naukowe i pastoralne, z racji zawartych w niej treści merytorycznych i sposobu przedstawiania omawianych kwestii. Stanowi istotny wkład autora
w rozwój polskiej kanonistyki w zakresie prawa o sakramentach świętych. Jej odbiorcami staną się osoby zainteresowane prawem kanonicznym, a także problemami
ekumenicznymi.
ks. Zbigniew Janczewski

Bruno Fabio Pighin, Diritto Penale Canonico, Venezia 2008, ss. 649.
Prawo karne kanoniczne, obowiązujące w Kościele katolickim, zmieniało swoje oblicze w ciągu stuleci istnienia Kościoła. Przeprowadzane zmiany i uzupełnienia stanowiły odpowiedź Kościoła na problemy i wyzwania, z którymi spotykała się
wspólnota kościelna. Także i obecnie Kościół, w myśl zasady ius vitam sequitur, stara
się dostosować istniejące przepisy z zakresu prawa karnego do aktualnych potrzeb
i wyzwań, nie zapominając jednak o najważniejszym celu, jaki przyświeca działaniom Kościoła to znaczy salus animarum. W sposób szczególny oblicze kanonicznego
prawa karnego uległo zmianie przez ostatnie 25 lat. Przyczyniła się do tego promulgacja zarówno Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, jak i Kodeksu Kanonów
Kościołów Wschodnich w 1990 roku, oraz publikacje dokumentów, które w materii
karnej wydała w tym czasie Stolica Apostolska. W sposób szczególny na uwagę zasługuje tutaj Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela z 2001 roku, oraz zmiany
i uzupełnienia tegoż dokumentu dokonane w późniejszym czasie. W związku z dokonywanymi zmianami konieczne okazuje się opracowywanie nowych podręczników,
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które przedstawiałyby zagadnienia z zakresu prawa karnego kanonicznego, nie tylko,
że w sposób całościowy i systematyczny, ale brały pod uwagę także i uzupełnienia,
jakie w materii prawa karnego kanonicznego zostały wprowadzone przez Kościół od
czasu promulgowania Kodeksu w 1983 roku. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest książka Ks. Bruno Fabio Pighin z 2008 roku, nosząca tytuł Diritto Penale
Canonico. Brun Pighin jest kapłanem diecezji Concordia-Pordenone we Włoszech,
jest wykładowcą prawa sakramentalnego oraz prawa karnego kanonicznego, ponadto jest wikariuszem sądowym i delegatem Biskupa do spraw prawnych w diecezji,
jak również sędzią w regionalnym sądzie kościelnym w Triveneto. Książka autorstwa
ks. Bruno składa się ze wstępu autorstwa J.I. Arrieta, wprowadzenia, czterech części
merytorycznych dotyczących prawa karnego kanonicznego, aneksów oraz bibliografii.
Zasadniczy trzon pracy stanowią wspomniane cztery części merytoryczne.
Pierwsza część zatytułowana Fundamenty prawa karnego kanonicznego została
poświęcona poszukiwaniom fundamentów zarówno historycznych, jak i teoretycznych
prawa karnego kanonicznego. Zgodnie z założeniem autora, pierwsza część podręcznika ma dostarczyć informacji umożliwiających uzyskanie uporządkowanego obrazu
dotyczącego początków, rozwoju, uzasadnienia oraz aktualnego stanu kanonicznego
prawa karnego. W pierwszym rozdziale autor stara się przedstawić przebieg procesu
kształtowania się prawa karnego kanonicznego jako systemu. Dlatego zostały omówione najważniejsze etapy decydujące o kształcie dzisiejszego prawa karnego kanonicznego. Punkt wyjścia stanowi tutaj omówienie fundamentu biblijnego, który stanowi
źródło dla podstawowych zasad z zakresu prawa karnego kanonicznego, rozwiniętego
i ukształtowanego jako system w późniejszym czasie. Następnie autor w sposób zwięzły omawia rozwój prawa karnego w Kościele, ujmując całość w następujące etapy:
od wczesnego średniowiecza do dwudziestego wieku; filary kanonicznego systemu
karnego w ujęciu współczesnym; prawo karne Kodeksu z 1917 roku; proces przygotowania nowej kodyfikacji. Na uwagę zasługuje, podjęta w rozdziale pierwszym,
próba udzielenia odpowiedzi na krytyczne głosy dotyczące zasadności prawa karnego
w Kościele. W drugim rozdziale autor omawia strukturę prawa karnego kanonicznego
obecnie obowiązującego, przedstawiając jego podstawowe elementy zawarte zarówno
w KPK/1983 jak i w KKKW/1990. Ponadto autor zajął się omówieniem dokumentów,
jakie Stolica Apostolska opublikowała w materii karnej po promulgacji wyżej wymienionych Kodeksów. Jest tutaj zatem mowa o Regulaminie mającym zastosowanie przy
badaniu spraw dotyczących doktryny, jak również o m.p. Sacramentorum Sanctitatis
Tutela oraz o zmianach dotyczących tego ostatniego.
Dwie kolejne części prezentowanej książki stanowią szczegółowe omówienie
Księgi VI Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Autor zachował także kolejność,
jaką przyjął tutaj ustawodawca kodeksowy. Tak więc druga część omawianego pod-
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ręcznika jest zatytułowana Przestępstwa i kary w ogólności. Jest tutaj mowa o: karaniu
przestępstw w ogólności; narzędziach służących do tworzenia kar; podmiocie pasywnym sankcji karnych; karach kanonicznych i innych środkach karnych; wymierzaniu
kar; ustaniu kar. Jak zauważa sam autor, punkt wyjścia stanowi tutaj ustalenie ogólnych podstaw stanowiących uzasadnienie dla kościelnej władzy karania, co wydaje się
konieczne także wobec głosów krytycznych, dotyczących zasadności i konieczności
stosowania przez Kościół sankcji karnych. W tym kontekście szczególnego znaczenia
nabiera deklaracja jaką znajdujemy w kan. 1311. Otóż, jak wynika z zacytowanego
kanonu, prawo Kościoła do wykonywania władzy karania jest prawem wrodzonym
i własnym Kościoła. Charakter wrodzony kościelnego prawa karania oznacza, że jest
ono z ustanowienia Jezusa Chrystusa, założyciela Kościoła. W tej samej perspektywie
należy rozumieć stwierdzenie kanonu 1311, że władza karania jest własna. To prawo
Kościoła jest prawem związanym z jego zasadniczym charakterem, nie zostało mu
udzielone przez jakąś inną władzę ludzką, a zatem może być wykonywane w sposób
wolny, niezależnie od jakiejkolwiek władzy ludzkiej. Mówiąc natomiast o narzędziach
służących do ustanawiania kar, autor nawiązuje do podmiotów aktywnych kościelnej władzy karania. Kościelna władza posiada tutaj dwie możliwości, jedna to ustawy
karne, druga to natomiast nakazy karne. Te ostatnie stanowią jeden ze znaczących
elementów, różniących system karny kanoniczny od państwowych systemów karnych.
Innym elementem, który w sposób jeszcze bardziej znaczący podkreśla odmienność
systemu karnego kanonicznego stanowi system kar latae sententiae. Są to kary, które wiążą na mocy samego prawa, tzn. bez interwencji sędziego lub przełożonego,
a więc przez samo popełnienie przestępstwa. Tematem o szczególnym charakterze, na
płaszczyźnie wszystkich systemów karnych, jest zagadnienie dotyczące podmiotów
pasywnych sankcji karnych. Sankcjom karnym w Kościele podlegają ci spośród wiernych, którzy popełnili przestępstwo. Z przestępstwem natomiast mamy do czynienia
wtedy, kiedy miało miejsce zewnętrzne naruszenie jakiejś ustawy karnej lub nakazu
karnego, oraz gdy temu naruszeniu towarzyszy poważna poczytalność z powodu winy
umyślnej lub nieumyślnej (kan. 1321 § 1). W celu wymierzenia kary nie wystarczy
zatem samo naruszenie zewnętrzne, konieczne jest jeszcze ustalenie poczytalności
czynu przestępczego. Dlatego też Kościół wymierzając kary winien dokładać wszelkich starań, aby przypadkiem nie wymierzyć kar wiernym, którzy jednak nie mogą
zostać pociągnięci do odpowiedzialności. W tej perspektywie doniosłego znaczenia
nabierają osiągnięcia współczesnej nauki w materii uwarunkowań biochemicznych,
psychologicznych i socjologicznych, które mogą mieć ogromny wpływ na ustalenie
poczytalności osób dopuszczających się przestępstw, a tym samym karalności za te
przestępstwa. Aktualny Kodeks Prawa Kanonicznego, w odniesieniu do kar oraz środków karnych, idzie po linii dotychczasowej tradycji kanonicznej, dokonując jednakże
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pewnych zmian mających na względzie konieczność uproszczenia oraz dostosowania
się do zasady poszanowania godności każdego wiernego, nawet jeżeli został uznany
za winnego zarzucanego mu przestępstwa. Kanoniczne prawo karne przewiduje zatem dwa rodzaje kar: kary poprawcze i kary ekspiacyjne. To, co je odróżnia w sposób
charakterystyczny to cel bezpośredni. Kary poprawcze zmierzają przede wszystkim
do uzyskania poprawy przestępcy, a w związku z tym po osiągnięciu tego celu tracą rację bytu. Kary ekspiacyjne z kolei zmierzają głównie do zadośćuczynienia za
przestępstwo lub zapobieżenia przestępstwom, dlatego też ze względu na szczególny
ciężar popełnionego przestępstwa trwają niezależnie od zachowania osoby skazanej.
Szczególnym momentem wykonywania władzy karania stanowi moment wymierzania
sankcji karnych. Na tym etapie uwaga koncentruje się na celach, jakim służy kara. Na
ten temat toczą się liczne dyskusje, zarówno na płaszczyźnie prawa świeckiego, jak
kanonicznego. W przypadku prawa karnego kanonicznego istotne znaczenie posiada
tutaj duszpasterska troska Kościoła, wpływając na złagodzenie sytemu karnego zarówno w fazie tworzenia kar, jak i w momencie ich wymierzania, czy też ich ustania.
Zgodnie z dyspozycją jaką znajdujemy w kan. 1752 cały kościelny porządek prawny,
w tym także i wymiar kar, jest podporządkowany jednemu celowi ostatecznemu, jakim
jest salus animarum. Ustanie kar stanowi ostatnie zagadnienie, jakim zajął się autor
w części drugiej swojej książki. Zasadniczo ustanie kar w systemie karnym kanonicznym ma miejsce w wyniku zwolnienia z kary. Na uwagę zasługują jednakże ułatwienia, jakie ustawodawca kodeksowy przewidział w odniesieniu do przestępcy,
w związku ze zwolnieniem z kary w zakresie wewnętrznym.
Część trzecia, nosząca tytuł Kary za poszczególne przestępstwa, została poświęcona analizie poszczególnych przestępstw i kar za nie przewidzianych. Także i tutaj autor
zachował chronologię, jaką w tej kwestii ustalił, kierując się ratione materiae, ustawodawca kodeksowy z 1983 roku. Należy zwrócić uwagę na fakt, że dyspozycje kodeksowe zostały uzupełnione o dyspozycje, jakie w tej materii zostały wydane przez Stolicę
Apostolską po promulgacji Kodeksu z 1983 roku, ze szczególnym uwzględnieniem
m.p. Sacramentorum Sanctitatis Tutela, oraz sukcesywnych modyfikacji wprowadzonych do tego dokumentu. Jak podkreślił autor, na uwagę zasługuje radykalna zmiana
liczby kanonów aktualnego kodeksu w porównaniu do tej z poprzedniego Kodeksu.
Ustawodawca kodeksowy z 1917 roku przewidywał tutaj aż 101 kanonów zajmujących
się karami za poszczególne przestępstwa, podczas gdy obecny Kodeks temu zagadnieniu poświęca jedynie 36 kanonów. Należy jednakże podkreślić, że zmniejszenie liczby kanonów nie oznacza automatycznego zmniejszenia liczby karalnych przestępstw.
Dzieje się tak dlatego, iż wiele spośród przestępstw zostało zawartych w kategoriach
przestępczych, które mieszczą w sobie różnorakie zachowania, wcześniej rozważane
w odrębnych kanonach. Według autora, ustawodawca kodeksowy w Części Drugiej

360

Recenzje

[26]

Księgi Szóstej posłużył się pewnym schematem w opracowaniu tej części prawa karnego kanonicznego. Otóż, jak zauważa autor, wystarczy zwrócić uwagę na następujące
główne punkty stanowiące podporę sytemu. Po pierwsze, ścisłe rozróżnienie – ale nie
podział, który z punku widzenia etycznego byłby nie do przyjęcia, pomiędzy stroną
teologiczno-moralną, na płaszczyźnie której określone zachowania przedstawiają się
jako grzech, a z drugiej strony pomiędzy aspektem prawnym, na płaszczyźnie którego
z kolei te same zachowania są uznawane za przestępstwa w określonych warunkach.
Po drugie, podkreślenie społecznego znaczenia zachowania przeciwnego prawu, jako
istotnego elementu decydującego o ukształtowaniu się przestępstwa i objęciu go sankcją karną. I w końcu po trzecie, konieczność obrony społeczności kościelnej przed
zgorszeniem spowodowanym przestępstwami, poprzez które przestępcy powodują
zamieszanie i dezorientację u pozostałych wiernych. Wymierzając sankcje karne nie
można zapominać jednakże o obowiązku, jaki ciąży na Kościele, aby obejmował swoją troską także, a może przede wszystkim, osoby dopuszczające się przestępstw, jako
osoby potrzebujące w sposób szczególny pomocy duchowej.
Czwarta część pod tytułem Istotne elementy procesu karnego zawiera najistotniejsze zagadnienia dotyczące zarówno dochodzenia wstępnego, jak i samego procesu
karnego przeprowadzanego, czy to na drodze sądowej, czy też administracyjnej. Jak
zauważa autor przedmiotem specyficznym procesu jest nie tyle samo przestępstwo, co
raczej kara. I stąd też zmiana, jaka nastąpiła w dotychczasowym nazewnictwie. Otóż
wcześniejszy proces kryminalny został zastąpiony w Kodeksie z 1983 roku procesem
karnym, ponieważ przedmiotem specyficznym procesu jest kara, a nie przestępstwo.
O konieczności wszczęcia procesu decyduje nie tyle samo przestępstwo, co raczej
konieczność zaaplikowania kary. Faktycznie zgodnie z kan. 1341, ilekroć istniałaby
możliwość osiągnięcia poprawy winnego, przywrócenia naruszonej sprawiedliwości oraz naprawy zgorszenia innymi środkami aniżeli kary, należałoby odstąpić od
przeprowadzenia procesu. Kanoniczny proces karny, w porównaniu do analogicznych
procesów państwowych, wyróżnia wiele istotnych elementów. W przypadku procesu
karnego kanonicznego kara posiada w przeważającej mierze charakter poprawczy, nawet jeżeli w grę wchodzi aplikacja kar ekspiacyjnych. Ponadto w przypadku procesu
karnego kanonicznego obecny jest duży zakres władzy dyskrecjonalnej sędziego, co
z pewnością czyni ten proces bardziej elastycznym, a mniej formalistycznym. Taka
sytuacja pociąga jednakże z drugiej strony niebezpieczeństwo nadużyć. To niebezpieczeństwo wydaje się być tym większe, ilekroć w grę wchodziłoby odejście od procesu
sądowego na korzyść procesu na drodze administracyjnej. Proces na drodze administracyjnej nie może oznaczać, jak zauważa autor, uchylenia wymogów sprawiedliwości procesowej.
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Oprócz czterech rozdziałów merytorycznych omawiane dzieło zawiera także aneksy oraz wykaz bibliografii z zakresu prawa karnego kanonicznego. Aneksy w części
pierwszej to bogaty zbiór dokumentów, jakie z zakresu prawa karnego zostały wydane
przez Stolicę Apostolską. Mamy tutaj zatem do czynienia z dokumentami, które stanowią reakcję Kościoła na wydarzenia naruszające Jego jedność. Są to następujące dokumenty: Deklaracja Kongregacji Doktryny Wiary z 26 listopada 1983 roku dotycząca
masonerii; Dekret Quo Kongregacji Doktryny Wiary z 23 września 1988 roku dotyczący nagrywania i/lub rozpowszechniania tego, co jest mówione w czasie sakramentu spowiedzi; Uwagi wyjaśniające Papieskiej Rady do Spraw Interpretacji Tekstów
Ustaw z dnia 24 sierpnia 1996 roku odnośnie kary ekskomuniki, zaciągniętej przez
przystępujących do ruchu Biskupa Marcela Lefebvre; Deklaracja Papieskiej Rady do
Spraw Interpretacji Tekstów Ustaw z dnia 19 maja 1997 roku odnośnie sprawowania sakramentów przez kapłanów, którzy usiłowali zawrzeć małżeństwo; Regulamin
Agendi ratio Kongregacji Doktryny Wiary z 29 czerwca 1997 roku odnośnie sposobu
postępowania przy badaniu spraw dotyczących wiary i obyczajów; List Apostolski
m.p. Ad tuendam fidem Jana Pawła II z 18 maja 1998 roku wydany w obronie wiary
Kościoła katolickiego; List Apostolski m.p. Sacramentorum Sanctitatis Tutela Jana
Pawła II z 30 kwietnia 2001 roku wraz z Normae substantiales et processuales, dotyczące najcięższych przestępstw zarezerwowanych Kongregacji Doktryny Wiary; List
Ad exequendam Kongregacji Doktryny Wiary z 18 maja 2001 roku odnośnie najcięższych przestępstw tejże Kongregacji zarezerwowanych; Decyzje Jana Pawła II z dnia
7 listopada 2002 roku oraz z 14 lutego 2003 roku, dotyczące zmian i uzupełnień do
m.p. Sacramentorum Sanctitatis Tutela; Dokument Actus fromalis Papieskiej Rady
do Spraw Interpretacji Tekstów Ustaw z 13 marca 2006 roku wyjaśniający zagadnienie aktu formalnego wystąpienia z Kościoła katolickiego. Część druga aneksów
została poświęcona w całości normom partykularnym, wydanym przez Konferencję
Episkopatu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej wraz z ich uznaniem ze strony
Stolicy Apostolskiej, a dotyczących nadużyć seksualnych. Bibliografia zawiera bogaty wykaz podręczników i komentarzy dotyczących prawa karnego kanonicznego,
zarówno w odniesieniu do kodyfikacji z 1917 roku, jak i do tej z 1983 roku. Ponadto
w bibliografii znajdujemy bogaty zbiór innych publikacji dotyczących obowiązującego prawa karnego kanonicznego.
Podsumowując recenzowane dzieło należy stwierdzić, że czytelnik dostaje do ręki
bardzo dobrze opracowany podręcznik z zakresu prawa karnego kanonicznego. Zaletę
tego podręcznika stanowi bez wątpienia duża wartość merytoryczna przedstawianych
zagadnień, oraz wykładnia przedstawianych zagadnień w świetle najnowszych dokumentów Kościoła z zakresu prawa karnego kanonicznego. Podręcznik, zgodnie z założeniem samego autora, stanowi doskonałe narzędzie nie tylko dla pasterzy Kościoła
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czy osób zajmujących się zawodowo prawem kanonicznym, ale stanowi doskonałe
narzędzie także i dla tych, którzy odbywają studia z zakresu prawa kanonicznego, albo
są zainteresowani życiem Kościoła i sprawami prawnymi w ogólności.
o. Dariusz Borek O.Carm
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KONFERENCJA NAUKOWA
Problemy proceduralne w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa
Dnia 19 maja 2010 roku w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie odbyła się konferencja naukowa, której tematem były Problemy proceduralne w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Konferencja
została zorganizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego z okazji wręczenia Księgi
Pamiątkowej ks. prof. dr hab. Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej
rocznicy urodzin. W części o charakterze naukowym zaprezentowano trzy referaty
w sesji przedpołudniowej i dwa referaty w sesji popołudniowej. Natomiast pomiędzy sesjami miała miejsce uroczystość wręczenia Księgi Pamiątkowej dedykowanej
ks. prof. dr hab. Remigiuszowi Sobańskiemu.
Rozpoczynając konferencję ks. prof. dr hab. Józef Wroceński bardzo serdecznie powitał ks. prof. dr hab. Remigiusza Sabańskiego, który – jak zaznaczył ksiądz Dziekan
– rok temu zasugerował tematykę dzisiejszej konferencji, nie przypuszczając, że podczas niej zostanie mu wręczona Księga Pamiątkowa z okazji osiemdziesiątej rocznicy
jego urodzin. Zwrócił także uwagę, że zagadnienia, które będą poruszane przez prelegentów są bardzo bliskie Czcigodnemu Jubilatowi, gdyż praca w sądzie biskupim
w Katowicach od 53 lat jest, po profesorskiej, drugą pasją jego życia. Ksiądz Dziekan
w powitaniu podkreślił, że pracownicy oraz studenci Wydziału Prawa Kanonicznego,
przez trud organizacyjny konferencji o tak bliskiej sercu Jubilata tematyce, chcieli
okazać serdeczność i wyrazić wdzięczność za wszelkie dobro, którego jest autorem.
Następnie Ksiądz Dziekan wyraził radość z obecności tylu znakomitych Gości
i serdecznie powitał: ks. bp dr Krzysztofa Nitkiewicza, biskupa ordynariusza diecezji sandomierskiej, przewodniczącego pierwszej sesji konferencji; ks. prof. dr hab.
Henryka Skorowskiego, któremu w imieniu uczestników konferencji złożył gratulacje z okazji objęcia przed kilkoma dniami funkcji Rektora UKSW; ks. prof. dr hab.
Józefa Krzywdę, Dyrektora Instytutu Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie, przewodniczącego sesji popołudniowej konferencji; prelegentów konferencji w osobach: Czcigodnego Jubilata jako prelegenta pierwszego
referatu oraz ks. prof. dr hab. Tomasza Rozkruta (UPJPII), ks. prof. dr hab. Wojciecha
Góralskiego (UKSW), ks. prof. dr hab. Janusza Gręźlikowskiego (UKSW) i ks. prof.
dr hab. Grzegorza Leszczyńskiego (UKSW). Serdecznie powitał także w progach
Uniwersytetu autorów artykułów zamieszczonych w Księdze Pamiątkowej oraz przed-
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stawicieli z innych ośrodków naukowych, członków Stowarzyszenia Kanonistów
Polskich, wykładowców prawa kanonicznego wyższych seminariów duchownych
i zakonnych, oficjałów i pracowników sądów biskupich, w szczególności przedstawicieli katowickiego sądu metropolitarnego, a także pozostałych pracowników kurii
diecezjalnych i zakonnych. Słowa powitania skierował również do wszystkich pracowników naukowych oraz studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Ksiądz
Dziekan na zakończenie swego powitania życzył wszystkim uczestnikom konferencji owocnych obrad i poprosił Księdza Rektora prof. dr hab. Henryka Skorowskiego
o uroczyste jej otwarcie.
Dokonując uroczystego otwarcia konferencji Jego Magnificencja ks. prof. dr hab.
Henryk Skorowski zwrócił uwagę na pewne trudności, na które napotykają współcześnie sądy kościelne w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. W ostatnich
dziesięcioleciach znacznie wzrosła liczba spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa. Ponadto daleko posunięta laicyzacja wpływa na szerzenie się różnych błędnych
koncepcji małżeństwa, które wykluczają pewne istotne elementy, konieczne dla zaistnienia ważnego związku małżeńskiego. Dzięki głębszej znajomości psychologii osoby ludzkiej zauważa się również pewne braki zgody małżeńskiej. Poza tym znaczna
liczba spraw rozpatrywanych obecnie przez sądy to przypadki osób, które otrzymały
cywilny rozwód i żyją już w nowym związku cywilnym. Dość często stawiają one
sądowi kościelnemu określone wymogi i oczekują dla siebie korzystnego wyroku.
Wówczas – jak zauważył Ksiądz Rektor – mogą pojawić się napięcia między roszczeniami wiernego wnoszącego skargę o nieważność małżeństwa, a ochroną dobra
wspólnoty wierzących. Sędzia nie może takich spraw rozstrzygać kosztem wspólnoty
wiernych, czyli z uszczerbkiem jej tożsamości, omijając normy ustalone w prawodawstwie kanonicznym. Powinien pamiętać, że rozpatruje każdą sprawę mocą autorytetu
publicznego. Jednak w merytorycznej warstwie orzeczeń sędzia nie podlega żadnej
władzy kościelnej. W rozstrzyganiu sprawy odwołuje się wyłącznie do autorytetu samego Boga.
Kończąc swe wystąpienie Ksiądz Rektor życzył wszystkim uczestnikom konferencji owocnych obrad oraz miłego pobytu w murach UKSW.
Następnie ks. prof. dr hab. Józef Wroceński poprosił ks. bpa dr Krzysztofa
Nitkiewicza o przewodniczenie pierwszej sesji konferencji i ukonstytuowanie jej prezydium. Ks. Biskup do stołu prezydialnego zaprosił prelegentów: ks. prof. dr hab.
Remigiusza Sobańskiego, ks. prof. dr hab. Tomasza Rozkruta i ks. prof. dr hab.
Wojciecha Góralskiego.
Pierwszy referat zatytułowany «Między rygoryzmem a laksyzmem. Kanoniczny proces o nieważność małżeństwa na tle kondycji małżeństw sakramentalnych w Polsce»
wygłosił ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobański (UKSW). Na początku swego wystą-
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pienia dostojny Jubilat skierował słowa wdzięczności do wszystkich tych osób, które
przez wydanie księgi jubileuszowej i zorganizowanie konferencji naukowej, poświęconej proceduralnym problemom kanonicznego prawa małżeńskiego, zechcieli uhonorować jego 80-lecie urodzin. Przechodząc do przedmiotu swego referatu zwrócił
uwagę na niektóre paradoksy we współczesnych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Podkreślił, że są osoby, a nawet instytucje – jak choćby niektóre kancelarie adwokackie, oferujące swoje usługi także w zakresie nieważności małżeństwa
sakramentalnego – które utożsamiają skargę o nieważność małżeństwa i jego orzeczenie z pozwem i rozwodem cywilnym. Stąd też coraz bardziej w mentalność naszego
społeczeństwa wrasta słowo „rozwód kościelny”, gdyż nie dostrzega się, że przedmiotem procesu małżeńskiego w sądzie kościelnym jest sakrament. A więc przede
wszystkim dobro publiczne, a nie tylko dobro indywidualne osób. Innym paradoksem
jest zbyt przesadne docenianie znaczenia adwokatów kościelnych, traktując ich jako
instytucje nadrzędną, z którą sąd jest zobowiązany współpracować. Adwokaci są niewątpliwie przydatni w procesie o nieważność małżeństwa. Jednak współcześnie – jak
to ujął prelegent – przerysowuje się ich rolę. Dość często błędnie się przyjmuje na
wzór spraw cywilnych, że to kancelarie adwokackie, a nie sądy kościelne są dla wiernych miejscem udzielania i uzyskiwania pomocy prawnej. Zapomina się przy tym,
że sąd kościelny jako jedna z instytucji kurialnych wpisuje się w pasterską posługę
biskupa diecezjalnego, który jest pierwszym sędzią, chociaż swą władzę sądowniczą
w większości spraw wykonuje za pośrednictwem wikariusza sądowego. Tej władzy
sądowniczej sprawowanej także przez wikariusza czy sędziego nie da się oddzielić
od pasterskiej posługi biskupa. Stąd też – jak zauważył ks. profesor – są oni nie tylko sędziami, ale także i pasterzami. Przedmiotem ich pasterskiej troski powinien być
na pierwszym miejscu sakrament małżeństwa, który jest dobrem całej wspólnoty kościelnej. Trzeba bowiem dziś w epoce o „mentalności rozwodowej” i rozchwianych
poglądów na małżeństwo stanowczo powiedzieć, że nie ma sensu porządkować sytuacji prawnej wiernych bez zwracania uwagi na zasadę nierozerwalności małżeńskiej.
Umożliwienie udziału stronie wnoszącej skargę o orzeczenie małżeństwa w życiu sakramentalnym wspólnoty nie powinno się odbywać kosztem nauki Kościoła o małżeństwie, a szczególnie przekonania o nierozerwalności małżeńskiej. To przekonanie
– jak podkreślił prelegent – powinno towarzyszyć wszystkim stronom procesu, od
pierwszego kontaktu z wiernym wnoszącym skargę, aż do opracowania wyroku. Stąd
też, zdaniem ks. profesora, każda sprawa małżeńska w sądzie kościelnym powinna zacząć się od uświadomienia stronom, że każde małżeństwo, nawet to, którego ważność
została zaskarżona, to sprawa poważna. Wszyscy uczestnicy procesu, zwłaszcza sędziowie, powinni sobie zadać pytanie: co z sakramentem? Zgodnie z kan. 1060 należy
domniemywać ważność każdego małżeństwa, a jeśli zostanie wniesiona skarga to sąd
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powinien ustalić, czy w chwili jego zawierania zachodziły uznane prawem przyczyny
powodującego jego nieważność. W orzeczeniu nieważności powinno się z szacunkiem podchodzić zarówno do stron procesowych jak i do nauki Kościoła. W sądzie,
po wpłynięciu skargi – jak to zaznaczył w końcowej części referatu ks. prof. Sobański
– powinna się odbyć poważna rozmowa z wiernym ją wnoszącym, która nie tylko
powinna określić płaszczyzny rozpatrywania sprawy, ale także ukazać gotowość sądu
do służenia stronom pomocą prawną w ramach nauki Kościoła. Bowiem sąd nie może
rozłączać tego „co Bóg złączył”.
Drugi referat, na temat «Kanoniczny proces o nieważność małżeństwa: proces
sporny czy proce specjalny?» wygłosił ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (UPJPII).
Przestawił on uczestnikom konferencji kanoniczny proces małżeński w trzech obszarach, a mianowicie najpierw w ujęciu Kodeksu Jana Pawła II i instrukcji procesowej
Dignitas connubii, następnie w przemówieniach rotalnych Jana Pawła II oraz w świetle wybranych wypowiedzi stron procesowych z kanonicznego procesu małżeńskiego. Kanoniczny proces o nieważność małżeństwa jest umiejscowiony w strukturze
procesu spornego. Jednak – jak podkreślił autor referatu – taka lokalizacja w dość już
skomplikowanej strukturze Księgi VII Kodeksu z 1983 roku nie ułatwia prowadzenia procesów małżeńskich, które stanowią zdecydowaną większość procesów kościelnych. Zdaniem prelegenta, wyodrębnienie procesu małżeńskiego i danie praktycznych
wskazań ułatwiłoby pracę pracownikom sądów kościelnych.
Na tą dość skomplikowaną strukturę zwróciła uwagę we wstępie instrukcja procesowa Dignitas connubii z 2005 roku zauważając, że nowy Kodeks w materii kanonicznego procesu o nieważność małżeństwa posłużył się metodą Kodeksu z 1917 roku.
Normy takiego procesu nie są połączone w jedną całość, która stanowiłaby jeden osobny rozdział. Sędziowie oraz pozostali pracownicy sądu przystępując do rozpatrywania
sprawy nie tylko opierają się na normach zawartych w części Procesy małżeńskie,
ale muszą się odwoływać dość często do innych przepisów, które regulują procesy
w ogólności czy zwykły proces sporny. Takie rozproszenie przepisów norm nie ułatwia, ale stawia pewne trudności w analizowaniu spraw. Trudności te w części usuwa wspomniana instrukcja Dignitas connubi, która jest w pewnym sensie jednolitym
zbiorem kodeksowych norm w przedmiocie procesu o nieważność małżeństwa, ubogaconych późniejszymi dyspozycjami, które są niezbędne do właściwej aplikacji pozostałych norm procesowych, zwłaszcza tych dotyczących zwykłego procesu spornego.
W świetle wspomnianej instrukcji kanoniczny proces o nieważność małżeństwa należy widzieć – jak podkreślił mówca – jako proces specjalny, który posiada własną
charakterystykę oraz własne normy procesowe. Proces ten ma być prowadzony niewątpliwie według postępowania zarezerwowanego dla procesu spornego, przy aplikacji ogólnych norm procesowych.
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W drugiej części referatu zostały przywołane niektóre przemówienia papieża Jana
Pawła do Roty Rzymskiej, które wskazują jednoznacznie na szczególnych charakter
procesu o nieważność małżeństwa. Szczególnie w tym procesie – jak to wielokrotnie
stwierdził papież – na Kościele spoczywa obowiązek bronienia godności każdej osoby
oraz poszukiwania prawdy.
W trzeciej części autor przytoczył niektóre zachowania stron procesowych, które wskazują, że kanoniczny proces małżeński to specyficzny proces. Na specyficzną
naturę tego postępowania wpływa różnorodna postawa stron, dość często roszczeniowa, której źródłem są osobiste problemy i dramaty życiowe osób, które zawarły
małżeństwo.
Wyjątkowość tego procesu – jak zauważył prelegent w zakończeniu – tkwi także
w tym, że pozostaje on zawsze w służbie „salus animarum”. Nie można z góry zakładać, że złożenie skargi powodowej we wszystkich przypadkach skutkuje stwierdzeniem nieważności małżeństwa. Sędzia w tym postępowaniu musi być wierny Bożemu
prawu oraz Magisterium Kościoła, a więc pozostać niezależny od ludzkich poglądów.
Trzeci referat zatytułowany «Incapacitas assumendi (kan. 1095, n. 3 KPK) – absolutna czy również relatywna?» został wygłoszony przez ks. prof. dr hab. Wojciecha
Góralskiego (UKSW). Przedmiotem referatu była niezdolność do podjęcia istotnych
obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej (kan. 1095, n. 3 KPK/83),
a konkretnie czy ta zdolność powinna być zawsze absolutna, czy też wystarczy relatywna, aby mogła spowodować nieważność małżeństwa. Zarysowany przez autora
referatu problem pojawił się już na kilka lat przed promulgacją Kodeksu Jana Pawła II,
a wiec gdy nie było jeszcze nowej regulacji co do zdolności konsensualnej, o której
mowa jest w kan. 1095. Tezę o wystarczalności niezdolności relatywnej – jak to zostało ukazane w wykładzie – została przyjęta przez niektórych przedstawicieli doktryny, a także znalazła odzwierciedlenie w niektórych wyrokach Roty Rzymskiej,
wydanych jeszcze przed wejściem w życie aktualnie obowiązującego prawodawstwa
kościelnego. Zakładano, że nieważność małżeństwa może spowodować nie tylko absolutna niezdolność, uniemożliwiająca kontrahentowi podjęcie istotnych obowiązków
małżeńskich niezależnie od tego, z kim zawiera małżeństwo. Za wystarczającą należy
przyjąć także niezdolność relatywną, która uniemożliwia podjęcie przez niego tychże obowiązków jedynie z osobą, z którą zawarł małżeństwo. Założenia i argumenty
przedstawicieli tezy o wystarczalności niezdolności relatywnej spotkały się z ostrą
krytyką jej przeciwników, którzy w sposób zdecydowany opowiadali się za niezdolnością absolutną. Założenia za przyjęciem niezdolności relatywnej opierały się głownie
na personalistycznym ujęciu małżeństwa. W wyrokach podkreślano – jak zauważył
prelegent – że choć osoba wolna jest od poważnych zaburzeń osobowości i zdolna jest
do nawiązania poprawnych relacji z innymi, może okazać się niezdolną do nawiązania
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relacji międzyosobowych z wybranym współmałżonkiem. Ponadto – jak podkreślił ks.
prof. Góralski – przyjęto, przez analogię do przeszkody małżeńskiej impotencji, która
objawia się zarówno w formie absolutnej, jak i relatywnej, że istnieją nie tylko osoby,
które z przyczyn natury psychicznej nie są zdolne do zawarcia ważnego małżeństwa
z jakimkolwiek kontrahentem, ale są także i takie, które z przyczyn tej samej natury nie
są zdolne zawrzeć go wyłącznie z współpartnerem, z którym zawarły małżeństwo.
Po przedstawieniu w ogólnym zarysie założeń i argumentów rzeczników tezy
o wystarczalności niezdolności relatywnej, autor referatu przedstawił stanowisko przedstawicieli zarówno doktryny, jak i judykatury rotalnej, którzy zdecydowanie przeciwstawiają się tej tezie. Stanowczo podkreślają, że niezdolność relatywną nie przewiduje
sam prawodawca w kan. 1095, n. 3 KPK/83, jak i nie ma żadnych podstaw prawnych
za jej przyjęciem z tytułu prawa naturalnego. Ponadto zaakceptowanie w orzecznictwie
niezdolności relatywnej zamykałoby drogę do małżeństwa dla większości osób, gdyż
poza nielicznymi, większość współcześnie żyjących nie jest wolna od lekkich nerwic
czy braków charakterologicznych. Stąd małżeństwo byłoby dostępne dla mniejszościowej elity. Ponadto wspomniane braki zazwyczaj nie występują w momencie zawierania małżeństwa, ale w relacji dwojga osób w czasie jego trwania. Oznaczałoby
to, że każde niepowodzenie w małżeństwie byłoby dowodem na rzecz istniejącej niezdolności relatywnej. Nie można stawiać znaku równości pomiędzy małżeństwem doskonałym i małżeństwem ważnym, gdyż brak nawiązania relacji doskonałej nie może
być przyczyną lub dowodem nieważności małżeństwa.
Koncepcja niezdolności relatywnej spotkała się także z ostrą krytyką w orzecznictwie Roty Rzymskiej jeszcze przed promulgacją Kodeksu Jana Pawła II. W zaprezentowanych przez autora referatu wyrokach zdecydowanie podkreślano, że
niekompatybilności jako pojęcia psychologicznego nie można utożsamiać z pojęciem
prawnym incapacitas consensualis. Nie można niezdolności do podjęcia istotnych
obowiązków małżeńskich oceniać w kontekście relacji osobowych współmałżonków,
lecz w świetle istotnych praw i obowiązków wynikających z samej instytucji małżeństwa. Przy tym przyjęcie niezdolności relatywnej prowadziłoby do mylenia małżeństwa ważnego ze szczęśliwym życiem małżeńskim. Każda przeszkoda w osiągnięciu
tego szczęścia, a więc wszelkie niepowodzenia wspólnoty małżonków stałyby się
łatwym potwierdzeniem ich niezdolności do właściwego rozumienia i realizacji ich
małżeństwa. Natomiast od małżonków wymaga się wprost przeciwnie, wysiłku, pracy
i rezygnacji w przezwyciężaniu wszelkich trudności pojawiających się w mniejszym
czy większym stopniu raczej w każdym małżeństwie.
Referat ks. prof. dr hab. Wojciecha Góralskiego oparty na wykładni współczesnej
doktryny i orzecznictwie Roty Rzymskiej w sposób zdecydowany ukazał, że tezę
o znaczeniu prawnym niezdolności relatywnej należy stanowczo dezaprobować, gdyż
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nie spełnia ona wymogów kan. 1095, n. 3 KPK/83. Niezdolność relatywna pomiędzy
stronami, dość często polegająca na niekompatybilności charakterów nie stanowi – jak
to zostało udowodnione w referacie – tytułu nieważności małżeństwa, gdyż nie ma jej
podstaw ani w prawie naturalnym czy aktualnie obowiązującym prawodawstwie kościelnym, ani w doktrynie bądź też i w orzecznictwie.
Przewodniczący pierwszej sesji konferencji ks. bp dr Krzysztof Nitkiewicz podziękował prelegentom za wygłoszenie referatów i otworzył dyskusję. Poruszono
w niej dwa zagadnienia związane z referatem ks. prof. dr hab. Remigiusza Sobańskiego.
Pierwsze dotyczyło udziału adwokata w kanonicznym procesie małżeńskich. Jego
udział w tym postępowaniu – jak to podkreślono w dyskusji – nie jest konieczny.
Strona może skorzystać z pomocy adwokata, co nie oznacza obowiązku jego ustanowienia. Niemniej jednak miejscem pomocy prawnej dla wnoszącego skargę o nieważność małżeństwa – jak stwierdził ks. prof. Sobański – nie jest kancelaria adwokacka,
ale sąd kościelny. Każdy wierny ma prawo udać się do sądu po poradę, a sąd ma
obowiązek jej udzielić. Jest to duszpasterski obowiązek. Stad też – jego zdaniem –
należy uznać za absurd fakt wykluczenia z dalszego postępowania pracownika sądu
kościelnego w tej sprawie, w której udzielił on porady prawnej. Jednak niektórzy adwokaci, zwłaszcza ci, którzy działają bez aprobaty kościelnej, zawłaszczają wyłącznie
do siebie kompetencje udzielenia porady prawnej. Wzbudzają przekonanie u klientów,
że bez ich pomocy proces się nie uda, że tylko przy ich pomocy proces o kanoniczne
stwierdzenie nieważności małżeństwa będzie rozstrzygnięty na ich korzyść. Stąd też
pojawiają się głosy o ustawieniu procesu od samego początku aż do samego końca.
Mówi się też o rankingu skutecznych adwokatów.
Z kolei drugie zagadnienie dyskusji dotyczyło właściwej formacji kościelnej na
Wydziale Prawa Kanonicznego przyszłych pracowników sądów czy też adwokatów
kościelnych. Ksiądz prof. Sobański zwrócił uwagę, że formację przyszłych kanonistów powinno się rozpocząć od wykładów z zakresu ogólnej elementarnej wiedzy
prawniczej. Prawo kanoniczne kształtowało się w kontakcie z cywilną kulturą prawną.
Dobry kanonista musi być w kontakcie z prawem cywilnym i umiejętnie korzystać
z jego zdobyczy. Drugim krokiem właściwego przygotowania dobrych kanonistów jest
ich formacja kanoniczna, przede wszystkim eklezjologiczna i pastoralna. Reasumując
należy kształcić kanonistów tak, aby byli oni obeznani tak z prawem cywilnym jak
i kanonicznym. Ponadto w tej formacji nie można ograniczać czy likwidować przedmiotów ukazujących historię prawa.
Po krótkiej przerwie „kawowej” rozpoczęła się uroczystość wręczenia Księgi
Pamiątkowej ks. prof. dr Remigiuszowi Sobańskiemu. Laudacje na cześć Czcigodnego
Jubilata wygłosił ks. prof. dr hab. Tomasz Gałkowski (UKSW), natomiast prezentacji
samej Księgi dokonał ks. prof. dr hab. Józef Wroceński. Po uroczystym jej wręczeniu
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gratulacje Jubilatowi złożył najpierw ks. kard. Józef Glemp, a następnie ks. prof. dr
hab. Henryk Skorowski, Rektor UKSW. Na zakończenie uroczystości głos zabrał sam
Jubilat, który wyraził swoją głęboką wdzięczność ks. Prymasowi Seniorowi, władzom
uniwersyteckim i wydziałowym, a także wszystkim pozostałym osobom przybyłym
na uroczystość.
Po przerwie obiadowej rozpoczęła się druga sesja, której przewodniczył ks. prof.
dr hab. Józef Krzywda (UPJP II). Pierwszy referat podczas tej sesji, zatytułowany
«Merytoryczne i formalne problemy związane z uchyleniem klauzuli zabraniającej zawarcie nowego małżeństwa» wygłosił ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński (UKSW).
Swoje wystąpienie rozpoczął od określenia pojęcia i wyjaśnienia skutków klauzuli zabraniającej zawarcie nowego małżeństwa, o której wspomina zarówno KPK/83 (kan.
1684 § 2) jak i instrukcja procesowa Dignitas connubii. Klauzula – jak zaznaczył prelegent – wprowadza zakaz zawierania nowego małżeństwa, które hipotetycznie może
być nieważne z tych samych przyczyn, co poprzednie małżeństwo uznane przez sąd kościelny za nieważne. Zakaz ten nie ma jednak charakteru ustawy unieważniającej. Jego
uchylenie jest konieczne do godziwego zawarcia małżeństwa. Natomiast w doktrynie
kanonistycznej, a także i w orzecznictwie sądowym – jak zauważył mówca – nie jest
jednoznacznie interpretowana natura wspomnianej klauzuli. Jedni twierdzą, że zakaz
dołączony do wyroku lub dekretu ma charakter aktu administracyjnego. Stad jego uchylenie podlega przepisom procedury administracyjnej wraz z możliwością odwołania się
na drodze rekursu hierarchicznego. Natomiast inni definiują go jako akt o charakterze
sądowym, który podlega apelacji. Rozstrzygniecie powyższego sporu – jak podkreślił
prelegent – nie jest proste i skutkuje określonymi problemami natury formalnej.
W drugiej części swojego wystąpienia przedstawił natomiast formalne problemy
związane z uchyleniem klauzuli zakazującej osobie zawarcie nowego małżeństwa.
Procedura uchylenia na drodze administracyjnej, za którą opowiada się prelegent,
następuje na prośbę petenta, który jest utwierdzony w przekonaniu, że przyczyna
nieważności poprzedniego małżeństwa ustąpiła. W przypadku braku tego przekonania wniesienie tej prośby – jak podkreślił mówca – jest pozbawione uzasadnienia.
Postępowanie to zakłada przesłuchanie petenta, a także złożenie przez niego przyrzeczenia, jeśli przyczyną zakazu było jego działanie podstępne lub symulacyjne przy
wyrażaniu zgody małżeńskiej. Ponadto konieczne jest zasięgnięcie opinii biegłego,
jeśli klauzula była następstwem jego absolutnej niemocy płciowej lub trwałej niezdolności do zawarcia małżeństwa. Ocena stanu psychicznego ze strony biegłego w tym
przypadku jest kluczowa. Powinna ona dać władzy uchylającej pewność, że impotencja absolutna lub trwała niezdolność ustąpiły. Jeśli zdaniem biegłego nie ustąpiły, to
nie ma żadnych podstaw do uchylenia zakazu zawarcia nowego małżeństwa dołączonego do wyroku sądowego.
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W ostatniej części referatu jego autor zwrócił uwagę na kilka aspektów czysto merytorycznych procedury związanej z uchyleniem klauzuli zakazującej zawarcie nowego związku małżeńskiego. Niebagatelne znaczenie co do oceny stanu rzeczywistego
petenta – zdaniem prelegenta – będzie miała bliskość czasowa między wydaniem wyroku stwierdzającego nieważność małżeństwa z klauzulą a wniesieniem przez niego
prośby o jej uchylenie. Jeśli okres, który upłynął od zawarcia poprzedniego małżeństwa jest zbyt krótki, to mogą się nasuwać w niektórych sytuacjach wątpliwości co do
słuszności uchylenia klauzuli, gdyż istnieje ryzyko nieważności nowego małżeństwa
z tych samym przyczyn co były podstawą nieważności poprzedniego. Mogą wystąpić
też zastrzeżenia co do uchylenia klauzuli osobom, które przez długi okres czasu od
orzeczenia nieważności ich małżeństwa przeżyli w samotności, z dala od konkretnych
wyzwań i relacji międzyosobowych. Innym problemem dla władzy kompetentnej do
uchylenia klauzuli są prośby tych petentów, których wszelkie próby stworzenia stałych relacji emocjonalnych ukierunkowanych na małżeństwo kończyły się niepowodzeniem. Wreszcie wpływ na uchylenie klauzuli będzie miał niewątpliwie fakt dobrze
funkcjonującego od wielu lat nowego związku cywilnego, szczególnie tego, który zaowocował potomstwem.
Prelegent w konkluzji swojego referatu podkreślił, że decyzja o uchylenie klauzuli
zakazującej zawarcia nowego małżeństwa nie może być zwykłą formalnością. Winna
opierać się rzetelnej analizie faktów, przyczyn i okoliczności, które stały u podstaw
orzeczenia nieważności małżeństwa wraz z zakazem zawierania nowego sakramentalnego związku.
Po referacie ks. prof. dr hab. Grzegorza Leszczyńskiego wywiązała się krótka dyskusja, która dotyczyła opinii biegłego w procedurze uchylania klauzuli zakazującej zawieranie nowego małżeństwa. Podkreślono, że biegły ma prawo, a zarazem obowiązek
zapoznania się z aktami procesu, który zakończył się orzeczeniem nieważności małżeństwa i założeniem klauzuli zakazującej zawarcie nowego małżeństwa tej stronie,
która spowodowała jego nieważność. Ponadto współcześnie zauważa się u biegłych
zbytnio formalistyczne podejście do uchylenia klauzuli, która wynika często z przekonania, że proszącemu o jej uchylenie należy przede wszystkim pomóc. Stąd też, jak
podkreślono w dyskusji, do opinii biegłych należy podchodzić z pewną ostrożnością.
Ostatni referat konferencji, zatytułowany «Racje i sens „prawa do obrony”
w procesie o nieważność małżeństw», został wygłoszony przez ks. dr hab. Janusza
Gręźlikowskiego (UKSW). Prelegent najpierw ukazał podstawy prawne prawa do
obrony w procesie o nieważność małżeństwa. Prawo to jest ściśle związane z godnością osoby ludzkiej. Prawo do obrony opiera się nie tylko na prawie naturalnym,
ale także na prawie stanowionym w Kościele. Znalazło ono swój wyraz w normach
KPK/83 oraz w instrukcji Dignitas connubii. O prawie do obrony przysługującemu każ-
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demu człowiekowi na forum sądowym przypominał wielokrotnie papież Jan Paweł II,
zwłaszcza w przemówieniach do pracowników Roty Rzymskiej. Prawo to należy do
uprawnień osoby ludzkiej i przejawia się przede wszystkim w swobodnym dostępie do
kościelnego wymiaru sprawiedliwości. Ma ono zagwarantować wiernym prawo do poznania prawdy o ich małżeństwie. Zobowiązuje tym samym sędziego do zachowania
norm proceduralnych oraz do wydania sprawiedliwego wyroku dotyczącego danego
małżeństwa, opartego na obiektywnej prawdzie. Ponadto gwarantuje stronom oraz ich
adwokatom, pod sankcją nieważności procesu, możliwość zapoznania się z aktami
sprawy w kancelarii trybunału, szczególnie z dowodami przedstawionymi przez stronę przeciwną, jak i tych przedłożonych ex officio. Umożliwia stronom prezentowania
różnych środków dowodowych. Obliguje także trybunały kościelne do opublikowania
wyroku, co umożliwia stronom poznanie motywów zarówno prawnych jak i faktycznych oraz złożenie apelacji przeciwko wyrokowi wydanemu przez trybunał niższego
stopnia. W końcu prawo do obrony – jak podkreślił prelegent – umożliwia stronom posiłkowanie się takimi figurami procesowymi jak kurator, pełnomocnik czy adwokat.
W drugiej części referatu mówca przybliżył podmiot prawa do obrony i jego
zdolność procesową. Może być nim według postanowień prawodawcy w kan. 1476
KPK/83 zarówno ochrzczony jak nieochrzczony, byleby miał w tym interes prawny. Wynika stąd, że zdolność procesową w Kościele mają nie tylko ci, którzy zostali
ochrzczeni, ale na mocy prawa naturalnego także ci, którzy nie przyjęli sakramentu
chrztu. Prawo to obrony przysługuje każdej stronie procesowej, a tym samym nie tylko
stronie pozwanej.
W ostatniej części referatu prelegent szczegółowo przedstawił prawo do obrony
w poszczególnych fazach procesu małżeńskiego oraz zasygnalizował ewentualne
obszary jego naruszania. Prawodawca gwarantuje stronom procesowym prawo do
obrony we wszystkich etapach procesu, począwszy od prośby o wszczęcie procesu
i zawiązaniu sporu, w fazie dowodowej, dyskusyjnej, decyzyjnej aż do ewentualnego
zaskarżenia wyroku.
W konkluzji referatu prelegent podkreślił, że prawo do obrony pozwala dotrzeć
do prawdy o ważności zaskarżonego małżeństwa przez zagwarantowanie stronom
ich podstawowych praw procesowych takich jak: prawo do złożenie zeznań i innych
oświadczeń, przedstawienia dowodów, poznania akt procesowych łącznie z wyrokiem
oraz przedstawienia stosownych obron czy zaskarżenia samego wyroku.
W krótkiej dyskusji nad referatem ks. dr hab. Janusza Gręźlikowskiego podniesiono
kwestie prawa stron do adwokata w procesach o nieważność małżeństwa. Zwrócono
uwagę na praktykę przyjęto w wielu sądach kościelnych, przyznającą tylko adwokatom zatwierdzonym przez biskupa prawo uczestnictwa w procesie w charakterze adwokata. Natomiast ci, którzy tej aprobaty nie posiadają, mogą być powoływani przez
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strony jako ich pełnomocnicy, których zakres prawa i obowiązków w sposób zasadniczy różni się od kompetencji przyznanym adwokatom. Sam fakt bycia adwokatem
w sprawie cywilnej o rozwód nie uprawnia do występowania także w sprawie o nieważność małżeństwa rozpatrywanej przez trybunał kościelny, jeśli nie posiada się
aprobaty kompetentnej władzy kościelnej.
Zamknięcia i podsumowania konferencji naukowej dokonał ks. prof. dr hab.
Henryk Stawniak, Prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. W swoich słowach jeszcze raz podziękował ks. prof. dr hab. Remigiuszowi Sobańskiemu, któremu
podczas konferencji naukowej została uroczyście wręczona Księga Pamiątkowa z okazji jego osiemdziesiątej rocznicy urodzin. Słowa wdzięczności skierował także pod
adresem prelegentów, dziękując im za trud przygotowania i wygłoszenia ciekawych
i inspirujących referatów, które – jak zaznaczył – ubogaciły naszą znajomość obszarów troski Kościoła o małżeństwo pod kątem kanonicznej procedury w procesach
o stwierdzenie nieważności zawartego małżeństwa.
W dalszej kolejności ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak podziękował przewodniczącym obu sesji za ich prowadzenie, redaktorom Księgi Pamiątkowej za trud jej
przygotowania oraz wszystkim czcigodnym i szanownym gościom za uczestnictwo.
Kończąc swoje wystąpienie, szczególne słowa podziękowania skierował do studentów
Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, którzy przez uczestnictwo w Konferencji okazali wdzięczność Czcigodnemu Jubilatowi za to, że był naszym nauczycielem.
ks. Marek Stokłosa SCJ

KONFERENCJA NAUKOWA
ETYCZNE I PRAWNE WYZWANIA INTERNETU
Katedra Pedagogiki Mediów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dn. 14 maja 2010 r.
zorganizowała konferencję naukową pt. Etyczne i prawne wyzwania Internetu.
W konferencji wzięli udział pracownicy i studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, przedstawiciele środowisk mediów i dziennikarze.
Całość konferencji odbyła się w auli uniwersyteckiej kampusu, przy ul. Dewajtis
w Warszawie.
W programie przewidziano cztery sesje, którym przewodniczyli kolejno: ks. dr
Andrzej Adamski, dr Monika Przybysz, dr Grzegorz Łęcicki i ks. dr Józef Kloch.
Otwarcia konferencji i przywitania zebranych osób dokonał ks. prof. dr hab. Piotr
Tomasik. Pierwszą sesję, poświęconą etosowi Internetu, rozpoczęła prof. dr hab.
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Krystyna Czuba referatem: Etos dziennikarza w odniesieniu do nowych mediów.
W swoim przedłożeniu ukazała ona potrzebę stosowania etosu w pracy dziennikarskiej, aby nie zatracić granicy pomiędzy dobrem a złem. Nowe media są szansą, ale
wiążą się również z zagrożeniami.
Z kolei dr Grzegorz Łęcicki – dziennikarz przybliżył zebranym temat Etyczne
aspekty interkomunikatywności internetowej. Zwrócił uwagę, że w komunikacji dokonywanej za pośrednictwem Internetu występują określone problemy etyczne. Należą
do nich m.in.: wolność, gdy jest oddzielona od odpowiedzialności; natychmiastowość
reakcji, która często jest emocjonalną reakcją oderwaną od rozumu i woli; anonimowość użytkowników; czy ignorancja części internautów. Trzeci prelegent w tej sesjidr Małgorzata Laskowska omówiła temat: Wartości w świecie realnym i wirtualnym.
Wirtualność Internetu wywołuje zderzenie ze światem wartości. Po omówieniu definicji wirtualności, mówczyni stwierdziła, że wartości zawsze są te same. Gdybyśmy
tworzyli ich podział tzn., że w cyberprzestrzeni również budowalibyśmy nowe wartości. W zależności od tego, jak aktywnie korzystamy z Internetu, wyróżnia się cyfrowych tubylców i cyfrowych turystów. Ważną myślą w świecie wartości jest też zdanie,
że „kształtujemy narzędzia, a one kształtują nas”. Szybkość łącza, czy szybkość komunikacji wywołują pośpiech, w którym gubimy wartości. Zatem, także w Internecie
potrzebna jest przestrzeń na refleksję, namysł nad wartościami. W dyskusji kończącej
sesję zauważano zagubienie i zachwianie tożsamości w cyberprzestrzeni, a także to,
że dziennikarze „polują na informację” oraz na ludzi, których można skłonić do uzewnętrznienia się przed kamerą.
Druga sesja była poświęcona zagadnieniom prawnym. Michał Kosecki wygłosił referat pt.: Cybersquatting, czyli kto ma prawo do domeny internetowej. Prelegent przedstawił nieuczciwe działanie polegające na rejestracji domeny, by następnie sprzedać
ją z zyskiem tym podmiotom, które mają prawo do określonej domeny. Autor wystąpienia wskazał obowiązujące akty prawne, które pozwalają firmom na działania
prawne zmierzające do odzyskania domeny i jej ochrony; podał przykład firmy (handlującej ziołami), która założyła domenę „microsoft.pl” oraz postępowanie właściwej firmy związanej z siecią (Microsoft), która odzyskała tę domenę. Z kolei ks. dr
Andrzej Adamski przybliżył temat: Prawne aspekty działania mediów w Internecie.
Współczesne definicje mediów oddzielają stare media od nowych; Internet jest zaliczany do tych ostatnich. Internet cechuje m.in.: interaktywność, błyskawiczny dostęp do informacji, globalny zasięg, multimedialność, aterytorialność i decentralizacja.
Właściwie, Internet jest „metamedium”. Problemy prawne wiążą się np. z określeniem
właściwości sądów kompetentnych do rozwiązywania sporów, tych podmiotów, które
działają w Internecie. Prelegent wskazał na akty prawne, które mają zastosowanie do
Internetu. Z ciekawych problemów prawnych wskazać można na pojęcie prasy, gdy łą-
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czymy ją z przekazem internetowym oraz problematykę koncesji radiowej i telewizyjnej w cyberprzestrzeni. Kolejny prelegent sesji Piotr Waglewski wygłosił referat nt.:
Deontologia dziennikarska a internetowe serwisy własne administracji państwowej.
Podstawowe pojęcia z prawa prasowego, jak „wydawca” czy „dziennikarz” przynoszą
ciekawe kontrowersje w odniesieniu do Internetu. Dziennikarz jest zobowiązany do
przestrzegania norm prawnych oraz etyki zawodowej. W tym kontekście rodzą się pytania, kto jest wydawcą, czy dziennikarzem na stronach administracji publicznej, jak
np.: „policja.pl” czy „premier.gov.pl”. W dyskusji nad referatami podjęto takie pytania, jak: czy blogi internetowe są prasą, czy bloger jest dziennikarzem.
Następna sesja dotyczyła tematu przewodniego „wolność”. Ks. dr Józef Kloch rozwinął temat Elektroniczne imprimatur? Teksty o wierze i moralności w Internecie. Mówca
przybliżył normy prawa kanonicznego na temat imprimatur. Pojęcie to, choć pod innymi terminami, występuje nie tylko w Kościele. Redakcje czasopism, także nauk ścisłych, stosują własne formy cenzury tekstów. Wielka łatwość umieszczania w cybersieci
dowolnych tekstów, także na tematy wiary i moralności, wywołuje duże zamieszanie.
Dlatego istnieje dyskusja nad jakąś formą imprimatur w tej przestrzeni. Istnieją strony
bez wątpienia katolickie, np. „vatican.va” czy „opoka.pl”; rozwiązaniem mogą być też
dobrowolne certyfikaty uzyskiwane przez administratorów stron WWW, także w wersji
szyfrowanej. Przykładem może być Konferencja Biskupów USA, która opublikowała
odrębny protokół w tej sprawie. Dr Marek Robak wygłosił referat pt. Wolność i cenzura
w Internecie. Prelegent wskazał na napięcie pomiędzy ideologią wolności w Internecie
a krytyką cybersieci. W niedługiej historii Internetu pojawiały się próby kontrolowania
sieci, m.in. w Chinach, czy w oparciu o program pod nazwą: „Echelon”. Autor przedłożenia wskazał na przyczyny kontroli Internetu, następnie pokazał, kto chce kontrolować sieć (głównie instytucje państwowe, korporacje i rodzice). W końcu stwierdził, że
Kościół nie domaga się kontrolowania Internetu. W rozwiązaniu tego problemu konieczne jest łączenie wolności i odpowiedzialności. Kolejny referent, dr Monika Przybysz,
przestawiła zagadnienie: s-PR-ostowanie w ‘sieci’. O złej sławie i prawie. Wskazując
na obowiązujące akty prawne stwierdziła, że występuje tu konflikt pomiędzy wolnością
wypowiedzi prasowej a uprawnieniem konkretnej osoby. Prelegentka zarysowała prawne modele sprostowania prasowego. Następnie odniosła to zagadnienie do Internetu, co
wywołuje szereg interesujących pytań, np. jak domagać się sprostowania, kiedy określona strona WWW zostanie usunięta, czy osoba prowadząca blog musi umieścić sprostowanie, co należy rozumieć przez termin i miejsce sprostowania w cyberprzestrzeni?
W dyskusji zamykającej tę część prelekcji powrócono do zagadnienia imprimatur dla
tekstów dotyczących wiary i moralności.
W ostatniej sesji został przybliżony temat ogólny: odpowiedzialność. Jako pierwszy,
został odczytany tekst (nieobecnego) ks. dra hab. Michała Drożdża pt. Gra tożsamo-
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ścią w cyberprzestrzeni. Autor wystąpienia postawił pytanie, jaka jest tożsamość człowieka w cyberprzestrzeni. Każda osoba ze swoją podmiotową tożsamością i godnością
zachowuje swą niezmienną wartość, także w cyberprzestrzeni. Tożsamość człowieka
jednak zderza się z problemem technicyzacji współczesnego świata, z próbami redukowania osoby do wymiaru przedmiotowego. Następnie, ks. dr Krzysztof Marcyński
wygłosił referat nt. Od informacyjnego zawału do skarbca mądrości – surfowanie po
Internecie. Używając mitologicznego opisu podróży Odyseusza, autor referatu przeniósł ten obraz na współczesne tzw. surfowanie po Internecie. Cyberprzestrzeń jawi się
jako skarbiec mądrości. Jednak każdy internauta winien znać cel swojej drogi, co jest
jego Itaką, co chce osiągnąć, dokąd zmierza. W podróżowaniu poprzez Internet przydatne jest rozróżnianie pojęć: dane, informacja, wiedza i mądrość. Internet nie rozróżnia informacji, np. na ważne i nieważne. Dlatego użytkownik sieci powinien rozwijać
umiejętność krytycznego czytania oraz wartościowania informacji. Tym bardziej, że
nie istnieją informacje neutralne. Kamil Goral wygłosił ostatnią prelekcję: Internet
jako narzędzie marketingu politycznego- kontekst etyczny. Fenomen Internetu rozciąga się także na płaszczyznę polityczną. Przy czym nie można zapominać o nauczaniu
Kościoła, który przypomina, że media mają ukazywać wartości i służą dobru wspólnemu. Następnie prelegent ukazał przykłady marketingu politycznego i związane z tym
problemy etyczne. W dyskusji nad referatami rozwinięto polityczny aspekt zastosowania Internetu, m.in. ewentualność (pozytywy i negatywy) głosowania za pośrednictwem sieci internetowej. Przywołano także rozwiązania prawne na temat głosowania
i wyborów powszechnych, jakie występują w innych krajach.
Po zakończonej dyskusji, ks. dr Andrzej Adamski podziękował władzom uczelni
i Wydziału Teologicznego za możliwość zorganizowania konferencji, a wykładowcom, studentom i gościom za udział w spotkaniu. Prof. dr hab. Krystyna Czuba dokonała następnie podsumowania. Stwierdziła, że uczestnicy konferencji poprzez swoje
wypowiedzi, także krytyczne, ukazywali wiele aspektów podjętego tematu spotkania.
Poszukiwanie prawdy musi dokonywać się w wolności i w prawdzie.
Temat konferencji ukazał wiele wyzwań stojących przed Internetem, tak etycznych,
jak i prawnych. Chociaż bezpośrednio konferencja nie skupiała się na tematyce prawa
kanonicznego, jednak warto zauważyć to wydarzenie naukowe również na polu kanonicznym. Bezpośrednio, pytanie o imprimatur kościelne w cyberprzestrzeni koresponduje z zagadnieniem cenzury uprzedniej, która jest normowana w trzeciej księdze
Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Kościół, a wraz z nim i prawo kanoniczne, powinien mierzyć się z nowymi wyzwaniami etycznymi i prawnymi. Przestrzeń
Internetu jest „oswajana” przez internautów, także przez katolików. Uważam, że stopniowo staje się to także wyzwaniem dla prawa kanonicznego.
ks. Arkadiusz Domaszk SDB

Z życia WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW
Prawo Kanoniczne
53 (2010) nr 3-4

KOLOKWIUM HABILITACYJNE
KS. DR. PIOTRA MAJERA
Dnia 11 maja 2010 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. dr Piotra
Majera, kapłana archidiecezji krakowskiej, pracownika naukowego Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Podstawę przewodu habilitacyjnego stanowiła rozprawa pt. Zawarcie małżeństwa
kanonicznego bez skutków cywilnych, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie, Kraków 2009, ss. 539. Recenzentami rozprawy byli:
ks. prof. dr hab. Henryk Misztal (KUL), ks. prof. dr hab. Edward Górecki (PWT),
ks. prof. dr hab. Andrzej Pastwa (UŚ) oraz ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon (UKSW).
Kolokwium habilitacyjnemu przewodniczył Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego
UKSW – ks. prof. UKSW dr hab. Józef Wroceński.
Rozprawa habilitacyjna ks. dr Piotra Majera składa się ze: spisu treści (s. 5-8),
objaśnienia skrótów (s. 9-10), wstępu (s. 11-23), ośmiu rozdziałów (s. 25-464), zakończenia (s. 465-473), bibliografii (s. 475-531), spisu treści w języku hiszpańskim
(s. 533-536) oraz streszczenia w języku hiszpańskim (s. 537-539).
We wstępie dysertacji jej Autor wskazuje, że mimo generalnego zakazu jest jednak
dopuszczalne zawarcie małżeństwa kanonicznego „bez skutków cywilnych”, czyli takiego, które będąc prawdziwym małżeństwem nie zostanie uznane w państwowym porządku prawnym. Jakie zatem są racje usprawiedliwiające odejście od wspomnianego
zakazu i przyzwalające na zawarcie małżeństwa ważnego tylko w obliczu Kościoła?
Jakie są przeszkody, które uniemożliwiają osiągnięcie cywilnoprawnego uznania małżeństwa? Jaki jest zakres autonomii samych małżonków – gdyż to oni są protagonistami zawieranego związku – w decydowaniu o tym, czy ich małżeństwo będzie uznane
na forum kanonicznym i świeckim, czy też z wyłączeniem tego drugiego? W podjętym zagadnieniu koniecznym było także zgłębienie kwestii natury prawnej zezwolenia
udzielanego przez ordynariusza miejsca i należytego sklasyfikowania tej instytucji,
jaką jest licentia pośród innych łask udzielanych w zakresie sprawowania władzy wykonawczej, a więc przede wszystkim dyspens.
Poszukiwania odpowiedzi na te i inne pytania nasuwające się w oparciu o analizę
normy kan. 1071 § 1, 2° składają się na treść niniejszej monografii. W rozważaniu
tej problematyki uwzględniono różnorodne techniki uznawania czy też ignorowania
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kanonicznego ustawodawstwa małżeńskiego w różnych państwach, ukształtowanie
relacji między małżeństwem cywilnym a małżeństwem kanonicznym w państwowym
porządku, systemy bardziej lub mniej przyjazne Kościołowi, historyczne tradycje
i rozwiązania podjęte w umowach międzynarodowych ze Stolicą Apostolską.
Przedmiotem opracowania nie jest wyłącznie prawo obowiązujące w Polsce, choć
z oczywistych względów uwarunkowaniom polskim poświęcono najwięcej uwagi.
Szczególnym impulsem skłaniającym do podjęcia rozważań nad zagadnieniem małżeństwa bez skutków cywilnych były także zmiany, jakie w tej kwestii dokonały się
w ciągu ostatnich lat w polskim prawie, zarówno w porządku państwowym, jak i kanonicznym. Autor przypomina, że do 1989 r. obowiązywał w Polsce zakaz (wzmocniony
sankcją karną) asystowania przy zawieraniu małżeństwa czysto religijnego, a gdy na
mocy Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej zakaz ten został zniesiony, przez ponad dekadę dochodziło do relatywnie częstszego, powodowanego poczuciem liberalizacji prawa państwowego, zawierania małżeństw pozbawionych uznania na forum cywilnoprawnym,
niż zdarzało się to pod rządami dawnego prawa o aktach stanu cywilnego. Tej sytuacji
położyła kres ratyfikacja Konkordatu z 1993 r. oraz towarzyszące jej zmiany w kanonicznym ustawodawstwie partykularnym, przede wszystkim zaś uchwalenie przez
Konferencję Episkopatu Polski dnia 22 października 1998 r. Instrukcji dla duszpasterzy dotyczącej małżeństwa konkordatowego. Zamknięcie pierwszej dekady stosowania
tych przepisów i funkcjonowania w Polsce małżeństwa konkordatowego, z uwzględnieniem dorobku polskich kanonistów i cywilistów składającego się na literaturę
przedmiotu, było także okazją do zainteresowania się omawianym zagadnieniem.
W prezentowanej monografii zastosowano metodę historyczną, prawno-egzegetyczną i porównawczą. Dane historyczne zostały wykorzystane do zwięzłego ukazania
historycznego tła i ewolucji kościelnego ustawodawstwa i doktryny, metoda egzegezy
prawnej znalazła zastosowanie przy analizie przepisów, metoda porównawcza natomiast tak przy komparacji różnych rozwiązań normatywnych zastosowanych w umowach konkordatowych oraz w kanonicznym prawodawstwie partykularnym, jak i przy
zestawieniu ustawodawstwa wybranych państw.
Na strukturę pracy składa się osiem rozdziałów. Dwa pierwsze mają charakter ogólny i dotyczą analizowanego kan. 1071 § 1 jako całości, kolejne natomiast odnoszą
się do zakazu asystowania przy zawieraniu małżeństwa kanonicznego bez skutków
cywilnoprawnych.
W pierwszym rozdziale (Zezwolenie ordynariusza miejsca na asystowanie przy
zawarciu małżeństwa – zagadnienia ogólne) Autor ukazuje przepis kan. 1071 § 1
w szerokim kontekście kanoniczno-prawnego przygotowania do zawarcia małżeństwa, akcentując wymiar prawny tej czynności duszpasterskiej, a zatem jej związek
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z prawami nupturientów do otrzymania należytej formacji, środków uświęcenia,
poszanowania naturalnego uprawnienia do zawarcia małżeństwa, ale także ze spoczywającym na pasterzach i towarzyszącym tym uprawnieniom wiernych obowiązkiem troski o zachowanie integralnej doktryny o małżeństwie. Ponadto zarysowuje
historyczny rozwój instytucji prawnej zezwolenia ordynariusza miejsca na zawarcie
małżeństwa, odejścia podczas prac nad reformą Kodeksu od małżeńskich przeszkód
wzbraniających, które istniały w dawnym prawie i ustanowienia zakazów asystowania
w obecnym kształcie.
Rozdział drugi (Natura prawna zakazu asystowania przy zawarciu małżeństwa) poświęcony został analizie natury prawnej figury zakazu asystowania oraz zezwolenia.
Są w nim ukazane podobieństwa i różnice tego zakazu wobec przeszkód małżeńskich
oraz innych zakazów występujących w kanonicznym prawie małżeńskim w kontekście ograniczenia naturalnego prawa do zawarcia małżeństwa. Przedmiotem uwagi jest
także zezwolenie ordynariusza miejsca rozpatrywane jako akt administracyjny: jego
natura prawna, funkcja, jaką pełni ono w procedurze przygotowania do małżeństwa
oraz tryb wydawania decyzji ordynariusza miejsca. Istotnym zagadnieniem podjętym
w tej części pracy jest ponadto próba odpowiedzi na pytanie o ratio zakazów asystowania przy zawieraniu małżeństwa, które są zebrane w kan. 1071 § 1.
Kolejną częścią pracy habilitacyjnej (Zobowiązanie małżonków do uzyskania skutków cywilnych swego małżeństwa – historyczny zarys zagadnienia) jest prezentacja
zagadnienia zobowiązania małżonków do uzyskania skutków cywilnych swego małżeństwa w oparciu o historyczne źródła prawa kanonicznego, Magisterium Kościoła
i wypowiedzi doktryny, które to precedensy przyczyniły się do sformułowania w 1983 r.
obowiązującego prawa powszechnego. Kanon 1071 §1,2° jest formalnie przepisem
nowym – w urzędowym wydaniu Kodeksu Prawa Kanonicznego cum fontibus nie figuruje ani jedno odniesienie do źródeł tej normy we wcześniejszym ustawodawstwie
kościelnym – choć regulowana w nim materia była przedmiotem wypowiedzi papieży, aktów legislacyjnych, umów zawieranych przez Stolicę Apostolską z państwami oraz zainteresowania kanonistów, od czasu pojawienia się instytucji małżeństwa
cywilnego.
Rozdział czwarty (Zakaz asystowania przy zawieraniu małżeństwa bez skutków cywilnych – nowy kan. 1071 § 1, 2’) zawiera przedstawienie iter legislacyjnego nowego przepisu na etapie prac nad posoborową reformą Kodeksu. Następnie podejmuje
zagadnienie wewnętrznej racji tej normy, poprzez którą do nowego ustawodawstwa
powszechnego Kościoła zostało wprowadzone ograniczenie naturalnego prawa do zawarcia małżeństwa, i to ograniczenie mające u podstaw przepisy prawa państwowego.
Uzasadniając obecność i rację tego przepisu w kanonicznym porządku prawnym wzięta została pod uwagę współczesna doktryna o współdziałaniu Kościoła i wspólnoty po-
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litycznej dla dobra człowieka i małżeństwa będącego fundamentem rodziny cieszącej
się podmiotowością i pierwszeństwem w stosunku do struktur społecznych.
Treścią kolejnego, piątego już rozdziału (Małżeństwo, które nie może być uznane
lub zawarte według prawa państwowego) jest analiza przypadków, w których przepis
kan. 1071 § 1,2° znajduje zastosowanie. Kanon ten jest normą funkcjonującą na styku
małżeńskiego ustawodawstwa kanonicznego i cywilnego, gdyż dotyczy tych sytuacji,
w których małżeństwo kanoniczne nie będzie mogło być uznane w zakresie prawa
państwowego lub gdy małżeństwo (cywilne) nie będzie mogło być według prawa państwowego wogóle zawarte, tam gdzie prawo państwowe nie przewiduje możliwości
uznania małżeństwa kanonicznego. Aplikacja tego kanonu będzie różna w zależności od przyjętego w różnych systemach sposobu i zakresu uznawania małżeństwa kanonicznego w państwowych porządkach prawnych. Po dokonaniu klasyfikacji tzw.
systemów małżeńskich zostały omówione sytuacje, w których uznanie małżeństwa kanonicznego napotyka na utrudnienia ze względu na kolizję pomiędzy przepisami kanonicznymi i świeckimi. Może to mieć miejsce przede wszystkim w zakresie przeszkód
małżeńskich – czy to dlatego, że różnią się one od siebie w obu porządkach swym
zasięgiem, czy też dlatego, że dana przeszkoda funkcjonująca w prawie państwowym
wogóle nie występuje w prawie kanonicznym.
Szósty rozdział pracy (Uzgodnienia konkordatowe a kolizyjność kanonicznego
i państwowych systemów prawnych w zakresie przeszkód małżeńskich) podejmuje
problematykę uzgodnień między Kościołem a państwem w przedmiocie małżeństwa,
w tym, co odnosi się do analizowanego kan. 1071 § 1, 2°. Przedmiotem zainteresowania i analizy stały się zatem zagadnienia zakresu uznania małżeństwa kanonicznego przez prawo państwowe i okoliczności uniemożliwiających takie uznanie, głównie
na przykładzie rozwiązań przyjętych w trzech państwach konkordatowych: Hiszpanii,
Włoszech i Polsce, zarówno w umowach zawartych ze Stolicą Apostolską, jak i w prawie wewnętrznym tych państw, oraz w kanonicznym ustawodawstwie partykularnym.
Od tego, czy małżeństwo zawarte w Kościele będzie mogło być uznane w państwowym porządku prawnym, będzie zależała aplikacja kanonu stanowiącego przedmiot
dociekań.
Przedostatni rozdział monografii (Brak woli zawarcia małżeństwa ze skutkami cywilnymi) traktuje o sytuacji, w której ograniczeniem dla cywilnoprawnego uznania
małżeństwa kanonicznego jest nie tyle występująca przeszkoda, która by to uniemożliwiała, ale brak woli nupturientów, aby zawierane przez nich małżeństwo wywierało skutki cywilne. Tacy małżonkowie, związani węzłem małżeńskim uznawanym
wyłącznie w zakresie kanonicznym, a ignorowanym przez prawo państwowe, znajdują się wobec społeczności świeckiej w sytuacji konkubentów, ze wszystkimi niedogodnościami (i ewentualnie korzyściami) wynikającymi z takiego statusu, który

[5]

Z życia WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

381

sami wybierają. Po zaprezentowaniu występujących w praktyce powodów, dla których w pewnych okolicznościach nupturienci preferują zawieranie małżeństw czysto
religijnych, bez skutków cywilnych, zostały poddane analizie kościelne i państwowe
przepisy prawne uznające (względnie ograniczające) zakres swobody nupturientów
w decydowaniu o tym, czy ich małżeństwo ma zostać uznane na forum świeckim.
Z powyższą kwestią jest związany pierwszy z punktów ostatniego rozdziału monografii (Wybrane praktyczne aspekty stosowania kan. 1071 § 1, 2’) podejmujący
zagadnienie zakazu zawierania małżeństwa czysto wyznaniowego, który to przepis
– niekiedy wzmocniony towarzyszącą mu sankcją karną – wchodzi w skład ustawodawstwa niektórych państw. Po krytycznej analizie takiego zakazu dwa kolejne punkty
rozdziału ósmego dotyczą praktycznych aspektów udzielania przez ordynariusza miejsca zezwolenia na zawarcie małżeństwa bez skutków cywilnych oraz kontrowersyjnego tematu tzw. bigamii faktycznej, czyli małżeństwa tylko kanonicznego, zawieranego
przez nupturienta już związanego małżeństwem cywilnym z inną osobą.
Zakończenie rozprawy stanowią wnioski oraz refleksje związane z jej problematyką. Całościowa analiza zagadnienia pozwoliła Autorowi na stwierdzenie, że małżeństwo bez skutków cywilnych jest małżeństwem ważnym i kompletnym, gdyż zawiera
wszystkie niezbędne elementy należące do struktury związku małżeńskiego. Wyraźnie
podkreślił, iż kan. 1071 § 1 2’ spełnia funkcję kontrolną, zakazując duchownemu korzystania z posiadanego przezeń upoważnienia do asystowania przy zawieraniu małżeństwa, tak, by konkretny projekt małżeński mógł zostać poddany weryfikacji ze
strony kompetentnego organu władzy kościelnej.
Recenzenci rozprawy habilitacyjnej ks. dr Piotra Majera zgodnie ocenili, że Autor
dobrze i wiernie zrealizował swoje badawcze zamierzenia, zwracając uwagę zwłaszcza
na imponujący zakres wykorzystanych źródeł, do których należą źródła powszechnego prawa kanonicznego, zarówno historyczne, jak i aktualnie obowiązujące przepisy,
z Kodeksem Prawa Kanonicznego promulgowanym w 1983 r. na pierwszym miejscu,
źródła prawa partykularnego, przede wszystkim dokumenty konferencji episkopatów,
ale także akty wydane przez Kurię Rzymską dla niektórych terytoriów, umowy międzynarodowe zawierane przez Stolicę Apostolską z państwami w przedmiocie uznania
skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego, a także ustawodawstwo państwowe,
polskie i innych wybranych państw. Ponadto Recenzenci podkreślili, że choć kwestia małżeństw kanonicznych bez skutków cywilnych była wielokrotnie podejmowana
w piśmiennictwie, to jednak nie doczekała się jeszcze w literaturze kanonistycznej
gruntownego opracowania. Prezentowana praca wypełnia właśnie tę lukę.
Rada Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, biorąc pod uwagę pozytywną ocenę
rozprawy habilitacyjnej i całego dorobku naukowego Habilitanta oraz wynik kolokwium habilitacyjnego, podjęła uchwałę w sprawie nadania ks. dr Piotrowi Majerowi
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stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa
kanonicznego.
o. Marek Saj CSsR

KOLOKWIUM HABILITACYJNE KS. DR. PIOTRA RYGUŁY
Dnia 22 czerwca 2010 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. dr Piotra
Ryguły, kapłana diecezji katowickiej, adiunkta w Zakładzie Prawa Kanonicznego na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Podstawę przewodu habilitacyjnego stanowiła rozprawa pt. Wolność religijna
w Hiszpanii na tle przemian społeczno-politycznych w latach 1931-1992, Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, Warszawa 2009, ss. 474. Recenzentami rozprawy byli: ks.
prof. KUL dr hab. Piotr Stanisz (KUL), ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (UKSW),
p. prof. dr hab. Wacław Uruszczak (UJ) oraz ks. prof. dr hab. Edward Górecki (PWT
Wrocław). Kolokwium habilitacyjnemu przewodniczył Dziekan Wydziału Prawa
Kanonicznego UKSW – ks. prof. UKSW dr hab. Józef Wroceński.
„Prawo do wolności religijnej oznacza, że nikt nie może być zmuszany do działania
przeciwko własnemu sumieniu ani ograniczany w wyznawaniu swojej religii w sferze
prywatnej i publicznej”. Słowa te wypowiedział kard. Julián Herranz, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych, na konferencji zorganizowanej z okazji 40-lecia soborowej deklaracji o wolności religijnej Dignitatis Humanae,
w Madrycie w 2006 r. Prawo do wolności religijnej jest w katalogu praw należnych
osobie ludzkiej jednym z pierwszych określanych mianem praw człowieka. Jednak
nie zawsze i nie w każdym systemie prawnym wolność religijna pojmowana była
w jednakowy sposób. W ten nurt wpisuje się także Hiszpania, państwo, w którym na
kształt konkretnych norm prawnych w omawianym zakresie istotny wpływ wywarły
przemiany społeczno-polityczne.
Rozprawa habilitacyjna ks. dr Piotra Ryguły ujmuje to zagadnienie w konkretnej
perspektywie czasowej, wyznaczonej przez trzy istotne dla Hiszpanii okresy ustrojowe,
a mianowicie okres II Republiki (1931-1939), tzw. Hiszpanii narodowej (1936-1975)
oraz współczesnej monarchii konstytucyjnej. Konsekwencją istnienia wyżej wymienionych jest także występowanie trzech różnych systemów relacji państwo – Kościół,
a przeto i pojmowania wolności religijnej, gwarantowanej w wewnątrzpaństwowym
ustawodawstwie hiszpańskim. Kluczem do ich zrozumienia jest szeroki kontekst historyczny, pozwalający poznać źródła konfliktu, jaki rozgrywał się w Hiszpanii od
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wielu wieków, a który stał się przyczyną kształtującą rzeczywistość społeczno-polityczną kraju. W ten sposób zagadnienie opracowane przez ks. dr Piotra Rygułę stało
się bogatym źródłem wiedzy nie tylko prawnej, ale również historycznej, społecznej
i socjologicznej.
Rozprawa habilitacyjna ks. dr Piotra Ryguły składa się z: spisu treści (ss. 5-14),
wstępu (ss. 15-21), pięciu rozdziałów merytorycznych, z których każdy zakończony jest wnioskami (ss. 23-414), zakończenia (ss. 415-419), bibliografii (ss. 421-448),
wykazu skrótów (ss. 449-460) oraz streszczenia w języku hiszpańskim (ss. 461-463)
i w języku angielskim (ss. 465-467).
We wstępie dysertacji jej Autor stawia sobie zasadnicze pytanie o czynniki wpływające na kształt regulacji prawnych dotyczących prawa do wolności religijnej oraz
możliwości korzystania z niego w życiu jednostek i wspólnot religijnych. W ten sposób tłumaczy kontekst, w jakim podjął się opracowania niniejszego zagadnienia,
a mianowicie przemiany społeczno-polityczne w Hiszpanii, znajdujące swe odzwierciedlenie w różnych systemach relacji państwo – Kościół. Pozwoliło to Autorowi na
określenie także ram czasowych monografii i wyjaśnienie znaczenia dat zawartych
w tytule, tzn. 1931-1992. W relacji z nimi pozostaje określony we wstępie zakres merytoryczny rozprawy, a także wskazane metody, jakimi posłużył się Autor przy realizacji tematu. Istotne jest także wskazanie stanu badań w przedmiotowej dziedzinie,
monografia ks. dr Piotra Ryguły jest bowiem pierwszą, nie tylko na rynku polskim, ale
także międzynarodowym, traktującą zagadnienie wolności religijnej w Hiszpanii po
pierwsze w ujęciu prawno-historycznym, po drugie w tak szeroko określonych ramach
czasowych.
Rozdział pierwszy rozprawy, pt. Tło historyczne wolności religijnej do upadku
monarchii w 1931 roku (ss. 23-69), określa kontekst historyczny relacji państwo –
Kościół na Półwyspie Iberyjskim od VI do XIX wieku. Jego treść, choć wykracza
poza ramy czasowe tematu opracowania, stanowi podstawę, bez której rzeczywistość
społeczno-polityczna Hiszpanii nie mogłaby być właściwie zrozumiana. Autor porusza w nim takie zagadnienia jak rola katolicyzmu w procesie kształtowania się monarchii oraz świadomości narodu hiszpańskiego w kolejnych wiekach jego istnienia,
z uwzględnieniem genezy, treści i interpretacji norm określających charakter relacji
państwo – Kościół, a także idea „dwóch Hiszpanii” i kwestia antyklerykalizmu w dziewiętnastowiecznej monarchii hiszpańskiej.
Rozdział drugi, zatytułowany Wolność religijna w okresie II Republiki (ss. 71-140),
podzielony jest na punkty, których treści wyznaczają kolejne wydarzenia polityczne
w Hiszpanii. W ten sposób i w ich perspektywie analizie poddane zostało całe republikańskie ustawodawstwo, zmierzające do zmiany w dotychczasowych relacjach państwo – Kościół, polegającej na rozdziale państwa od Kościoła oraz przekształceniu
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istniejącego, wyznaniowego charakteru państwa. W ich zakres wchodzą szczegółowe
zagadnienia dotyczące statusu Kościoła katolickiego w Hiszpanii, działania odnoszące
się do funkcjonowania zakonów i zgromadzeń zakonnych, sekularyzacji cmentarzy,
reformy prawa małżeńskiego, edukacji i innych.
W rozdziale trzecim, pt. Wolność religijna w Hiszpanii od wojny domowej do
Soboru Watykańskiego II (ss. 141-238), Autor skupił swoją uwagę na kwestii wolności religijnej niejako z dwóch różnych perspektyw: z jednej strony dążeń i wysiłków
podejmowanych w tym zakresie ze strony Kościoła, i z drugiej – działań prawodawcy państwowego. Kolejne wydarzenia oraz akty prawne (w tym poszczególne umowy
konkordatowe tego okresu) interpretowane są z uwzględnieniem szeroko zakreślonego
kontekstu historycznego, ukazującego proces powrotu do modelu państwa wyznaniowego, z uprzywilejowaną pozycją Kościoła katolickiego i podporządkowaniem całego życia społecznego i obyczajowego ideom narodowego katolicyzmu. Wydarzeniem
„kończącym” rozważania rozdziału trzeciego monografii jest Sobór Watykański II,
stanowiący moment przełomowy w podejściu do zagadnienia wolności religijnej
w Hiszpanii.
W konsekwencji rozdział czwarty poświęcony został Wolności religijnej w Hiszpanii
od Soboru Watykańskiego II do śmierci generała Franco (ss. 239-289). Autor analizuje w nim okres głębokich przemian społecznych i politycznych, spowodowanych
w dużej mierze doktryną soborową i w tym kontekście interpretuje kolejne, istotne, wewnątrzpaństwowe akty prawne Hiszpanii, takie jak ustawę organiczną państwa z 1967 r.,
zmodyfikowaną Kartę Praw Hiszpanów oraz pierwszą hiszpańską ustawę o wolności
religijnej z 1967 r. W ich ramach porusza zasadnicze zagadnienia dotyczące wolności
religijnej tak w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym, jak również formy
ochrony prawa do wolności religijnej ze strony państwa.
Rozdział piąty – ostatni – zatytułowany został Wolność religijna w monarchii konstytucyjnej (ss. 291-414) i podejmuje temat wolności religijnej w okresie od śmierci
generała Franco (1975 r.) aż do podpisania umów między rządem a niekatolickimi
wyznaniami i religiami w Hiszpanii w 1992 r. Stąd analizie poddane zostały treści
przepisów konstytucyjnych, ustawy organicznej o wolności religijnej, pięciu kolejnych umów konkordatowych między państwem a Kościołem katolickim oraz umów
między państwem a innymi wyznaniami i religiami.
Zakończenie rozprawy, podzielone na trzy punkty, stanowi zbiór wniosków oraz
refleksji związanych z jej problematyką. Całościowa analiza zagadnienia pozwoliła
Autorowi na stwierdzenie, iż regulacje prawne dotyczące wolności religijnej w omawianych okresach historycznych stanowione były z konkretnej perspektywy ustrojowej
państwa. Kluczem do ich właściwej interpretacji jest – zdaniem ks. dr Piotra Ryguły
– „idea „dwóch Hiszpanii”, ukazująca wewnętrzne rozdarcie społeczeństwa między
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zwolenników dwóch wizji tego, czym wspólnota polityczna i narodowa była, jest
i w przyszłości być powinna”.
Recenzenci rozprawy habilitacyjnej ks. dr Piotra Ryguły zgodnie ocenili, że Autor
dobrze i wiernie zrealizował swe zamierzenia badawcze, zwracając uwagę zwłaszcza
na szeroką wiedzę Habilitanta, nie tylko prawniczą (z zakresu prawa hiszpańskiego
i międzynarodowego), ale również historyczną i socjologiczną. Pozwoliło to Autorowi
monografii na doskonałe ukazanie przechodzenia w stosunkach pomiędzy państwem
i Kościołem w Hiszpanii od idei państwa skrajnie katolickiego do państwa ateistycznego. Wszyscy Recenzenci podkreślili także, że rozprawa habilitacyjna ks. dr Piotra
Ryguły, ze względu na swój zakres tematyczny i czasowy, plasuje się jako novum nie
tylko w skali kraju, ale także w wymiarze międzynarodowym.
Rada Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, biorąc pod uwagę pozytywną ocenę
rozprawy habilitacyjnej i całego dorobku naukowego Habilitanta oraz wynik kolokwium habilitacyjnego, podjęła uchwałę w sprawie nadania ks. dr Piotrowi Rygule
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa
kanonicznego.
Urszula Nowicka

DOKTORAT
KS. ROBERTA BĄCZKA
Dnia 27 kwietnia 2010 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy
doktorskiej Ks. mgr Roberta Bączka, absolwenta wyżej wymienionego Wydziału.
Doktorant przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. „Recepcja uchwał Soboru
Watykańskiego II i Kodeksu Prawa Kanonicznego w prawie partykularnym Kościoła
łomżyńskiego”. Praca doktorska została napisana na Wydziale Prawa Kanonicznego
UKSW pod kierunkiem Ks. prof. UKSW dr hab. Józefa Wroceńskiego. Recenzentami
rozprawy byli: Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Tymosz z Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego im. Jana Pawła II oraz Ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski z Wydziału
Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Praca Ks. mgr Roberta Bączka składa się ze Spisu treści (s. 2-7); Wstępu (s. 8-17);
Wykazu skrótów (s. 18-19); pięciu rozdziałów, które otrzymały następujące brzmienie:
Rozdział I: „Łomżyński Kościół partykularny i jego kanoniczno-społeczne uwarunkowania” (s. 20-60), Rozdział II: „Posoborowa odnowa Kościoła łomżyńskiego do promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego” (s. 61-142), Rozdział III: „Wpływ Kodeksu
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Prawa Kanonicznego z 1983 roku na prawodawstwo Kościoła łomżyńskiego” (s. 143228), Rozdział IV: „Pierwszy Łomżyński Synod Diecezjalny” (s. 229-318); Rozdział V:
„Ocena procesu recepcji i perspektywy na przyszłość” (s. 319-341); Zakończenia
(s. 342-346) oraz z Bibliografii (s. 347-405).
Doktorant w swojej autoprezentacji rozprawy doktorskiej wskazał na kilka podstawowych założeń swoich badań. Na samym początku zwrócił uwagę, że Sobór
Watykański II miał dokonać rozwoju wiary, wpłynąć na obyczajową odnowę i dostosować naukę Kościoła do wymogów współczesnej epoki. Czyniąc to, starał się odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: „Ecclesia, quid dicis de te ipsa?”, a także na szereg
innych pytań, które stawiała sobie współczesna ludzkość, a stawiając je sobie, stawiała je zarazem Kościołowi. Poszukiwanie odpowiedzi na powyższe pytania sprawiło,
że Sobór stał się eklezjologicznym, otwartym na wszystkie sprawy współczesnego
świata. Wypracowana przez Sobór doktryna wpłynęła na porządek prawny Kościoła.
Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego miał dokonać reformy dostosowanej do nowej
mentalności i nowych potrzeb. W ten sposób odnowiona legislacja stała się wielkim
pasem transmisyjnym przenoszącym na język kanonistyczny całą doktrynę Soboru,
a zwłaszcza jego eklezjologię. Tak usankcjonowane nauczanie Kościoła stało się
z kolei instrumentem, za pomocą którego sam Kościół mógł się urzeczywistniać według ducha Soboru. Prześledzenie tego „urzeczywistniania się”, z uwzględnieniem
specyfiki jednego z Kościołów partykularnych, było przedmiotem przedstawionej
dysertacji.
Celem rozprawy doktorskiej było dokonanie szczegółowej analizy prawa partykularnego diecezji, wszelkich aktów normatywnych stanowionych przez biskupów
łomżyńskich w sposób zwyczajny, a także w sposób uroczysty na synodzie diecezjalnym, jak również tych o charakterze administracyjnym, pod kątem recypowania
w nich uchwał soborowych i norm kodeksowych z uwzględnieniem warunków religijno-społecznych diecezji. Opracowanie miało ponadto odpowiedzieć na szereg pytań
związanych z samym procesem recepcji: Jaki on miał charakter? Czy poszczególne
jego etapy były poprzedzane właściwym przygotowaniem formacyjnym wiernych
świeckich i duchowieństwa? Czy owa recepcja jest już procesem zakończonym, czy
może nadal są jeszcze takie dziedziny życia diecezji, które domagają się odnowienia
w duchu soborowym zgodnie z normami kodeksowymi? Na ile działania biskupów
łomżyńskich były tylko ich inicjatywami, a jaki wpływ na poszczególne akty normatywne miała Konferencja Episkopatu Polski i jej przewodniczący kardynał Stefan
Wyszyński? Jakie są owoce omawianego procesu recepcji w diecezji łomżyńskiej?
Uzyskane odpowiedzi na powyższe pytania miały posłużyć krytycznemu prześledzeniu całego procesu recepcji w prawie partykularnym diecezji łomżyńskiej, dokonaniu
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jego oceny, wykazaniu ewentualnych braków, uchybień czy nawet błędów oraz wskazaniu perspektyw na przyszłość.
Opracowanie to jest pierwszą naukową pracą bezpośrednio zajmującą się całościowym procesem recepcji uchwał Soboru Watykańskiego II i Kodeksu Prawa
Kanonicznego w prawie Kościoła partykularnego. Dlatego gruntowne opracowanie
tematu domagało się sięgnięcia do wielu źródeł. Pierwszorzędne znaczenie posiadały
dokumenty Soboru Watykańskiego II, dokumenty posoborowe prawodawstwa kościelnego, a wśród nich Kodeks Prawa Kanonicznego i inne dokumenty wydawane przez
poszczególne Kongregacje Kurii Rzymskiej. Ponadto w pracy wykorzystano materiał
źródłowy dotyczący diecezji łomżyńskiej, a w nim dokumenty wydane przez biskupów łomżyńskich. Jednym z najważniejszych zbiorów prawa partykularnego diecezji
dotyczącym procesu recepcji są Statuty I Synodu Łomżyńskiego i pisma będące dokumentacją prac tego Synodu. Istotnym materiałem w przygotowaniu rozprawy stały się również opracowania dotyczące samego procesu recepcji przepisów prawnych.
W opracowaniu wykorzystano także bogatą literaturę pomocniczą.
W prezentowanej dysertacji zastosowano złożoną metodę pracy. W pierwszym
rozdziale uwzględniającym aspekt historyczno-społeczno-kanoniczny, jak i w pierwszych dwóch punktach rozdziału czwartego przedstawiających proces przygotowania
i przebiegu I Synodu Łomżyńskiego, zastosowano metodę historyczno-prawną, dzięki
której można było dokonać charakterystyki diecezji łomżyńskiej i ukazać we właściwy sposób pierwszy etap synodalnych prac. W pozostałych rozdziałach, w których
przeprowadzono gruntowną analizę wprowadzania w życie Kościoła łomżyńskiego
uchwał soborowych i przepisów kodeksowych zwieńczonych statutami synodalnymi,
zastosowano metodę dogmatyczno-prawną.
Zasadnicza struktura rozprawy składa się z pięciu rozdziałów, z których pierwszy
jest ogólną charakterystyką Kościoła łomżyńskiego, mającą na celu ukazanie tej wspólnoty wierzących, jako miejsca dokonywania recepcji uchwał soborowych i przepisów
kodeksowych, z uwzględnieniem specyfiki diecezji i wyjątkowości czasów realizacji
posoborowych zadań. Rozdział drugi przedstawia posoborową odnowę Kościoła łomżyńskiego aż do promulgacji nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zwrócono tutaj
uwagę przede wszystkim na zmiany zaistniałe w instytucjach centralnych diecezji, spowodowane inspiracjami soborowymi, jak również ukazano cały proces wprowadzania
w życie diecezji uchwał soborowych, dotyczących liturgii Kościoła, szeroko ujętego
duszpasterstwa, kapłaństwa i zarządu dobrami materialnymi. Główna treść rozdziału
poprzedzona została wprowadzeniem, w którym scharakteryzowano duchowy fundament wprowadzanych w życie polskiego Kościoła reform soborowych. Treścią rozdziału trzeciego jest szczegółowa analiza wpływu Kodeksu Prawa Kanonicznego na
prawodawstwo Kościoła łomżyńskiego. Dokonano wówczas w diecezji wielu istotnych
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reform: powstały nowe instytucje kolegialne i powołano do istnienia niektóre organy
jednoosobowe, nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu istniejących już instytucji, a ponadto biskupi diecezjalni z inspiracji czy nakazu Kodeksu wydali wiele norm regulujących różne dziedziny życia diecezji, takie jak nauczanie, posługę sakramentalną, życie
religijne wiernych świeckich, posługę kapłańską oraz zarząd majątkiem kościelnym,
a także dokonali licznych podziałów administracyjnych diecezji. Rozdział czwarty poświęcony jest I Łomżyńskiemu Synodowi Diecezjalnemu, widzianemu jako zwieńczenie soborowych i kodeksowych reform. Przygotowanie i przebieg Synodu, jak również
formowanie się schematów synodalnych, wskazują na przyszłą owocność powziętych
zadań, a same statuty ukazują w całości skodyfikowane prawo partykularne, będące wyrazem aktywnego i twórczego przyjęcia uchwał soborowych i kodeksowych.
Nowe dziedziny prawa, znowelizowane przepisy, przepisy powtórzone i uzupełnione
nowymi normami, a także zarządzenia posynodalne – to owoc działań ustawodawcy
partykularnego i współpracującego z nim Ludu Bożego. W ostatnim zaś piątym rozdziale dokonano oceny całego procesu recepcji, a także wskazano perspektywy rozwoju Kościoła łomżyńskiego.
W ogólnej ocenie całego procesu recepcji uchwał Soboru Watykańskiego II
i Kodeksu Prawa Kanonicznego należy stwierdzić, że partykularne normy są wyraźnym świadectwem właściwego jej dokonywania. Doktorant doszedł do wniosku, że
po przeprowadzonych badaniach rodzi się szereg pytań, dotyczących nie tyle już recepcji litery prawa, co ducha tego prawa. Czy przesłanie soborowe zostało do końca
i poprawnie odczytane? Czy wizja Kościoła, jaką zaprezentował Sobór, została wystarczająco upowszechniona? Czy docenia się w praktyce osiągnięcia Soboru w dziedzinie liturgii, ekumenizmu, apostolskiego zaangażowania wiernych świeckich? Czy
myśl soborowa wystarczająco inspiruje i angażuje duszpasterzy? Czy postanowienia
Synodu i prawo posynodalne znajdują swój wyraz w praktyce życia codziennego?
Szczegółowe odpowiedzi na te i podobne pytania domagają się dalszych wnikliwych
badań, prowadzonych już na fundamencie metod socjologicznych z uwzględnieniem
badań ankietowych, które ukazałyby aktualny stan poszczególnych wspólnot lokalnych Kościoła łomżyńskiego. W ten sposób łatwiej byłoby ocenić, na ile duch Soboru
Watykańskiego II, wraz ze swoimi wskazaniami i dyspozycjami skonkretyzowanymi
w Kodeksie Prawa Kanonicznego, przeniknął umysły i serca wszystkich wierzących.
Obydwaj recenzenci wskazali pozytywne jak i negatywne walory dysertacji
Ks. mgr Roberta Bączka 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.
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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. mgr Robertowi
Bączkowi stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.
o. Marek Saj CSsR

DOKTORAT KS. TOMASZA JAKUBIAKA
Dnia 27 kwietnia 2010 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks.
mgr Tomasza Jakubiaka, absolwenta wyżej wymienionego Wydziału, notariusza Kurii
Metropolitalnej w Warszawie. Doktorant przedstawił Radzie Wydziału rozprawę zatytułowaną Osoba szafarza i przyjmującego sakrament Eucharystii w uchwałach Synodów
Archidiecezji Warszawskiej. Przedmiotowa praca napisana została na Wydziale Prawa
Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pod kierunkiem naukowym ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniewa Janczewskiego. Z kolei recenzentami rozprawy byli ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz z PWT we Wrocławiu oraz ks. prof. UKSW
dr hab. Wojciech Necel.
Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Podobnie
jak sześć pozostałych sakramentów, Najświętszy Sakrament został ustanowiony przez
Chrystusa i powierzony Kościołowi, z wyłączną kompetencją Stolicy Apostolskiej
określania wszystkiego, co jest związane z ważnym sprawowaniem sakramentów.
W kwestii godziwości oraz obrzędów nie wyklucza się natomiast kompetencji władzy
partykularnej. Z kolei najważniejszym źródłem prawa partykularnego obowiązującego
w diecezji jest synod diecezjalny. Te dwa fakty, czyli szczególne miejsce, jakie w życiu
Kościoła zajmuje Komunia Święta, zaś w przypadku diecezji wydarzenie, jakim są jej
synody, stały się przyczyną i uzasadnieniem wyboru przez Doktoranta przedmiotowej
problematyki. To z kolei upoważnia do stwierdzenia, że podjęta przez niego refleksja
nad uchwałami związanymi z Najświętszym Sakramentem, a ogłaszanymi na synodach
przez Arcybiskupów Metropolitów Warszawskich, jest naukowo i społecznie ważna.
Zakłada bowiem analizę prawną zagadnienia dotyczącego osób: szafarza i przyjmującego Eucharystię, w kontekście ewolucji prawa uchwalanego na czterech kolejnych
Synodach Archidiecezji Warszawskiej, z uwzględnieniem także przesłanek, którymi
kierowali się biskupi warszawscy jako prawodawcy oraz praktyki Kurii Warszawskiej,
która to praktyka stanowi najlepszy wyznacznik interpretacji ustaw partykularnych.
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Przedstawiona Radzie Wydziału rozprawa doktorska składa się z następujących elementów: wykaz skrótów, wstęp, trzy rozdziały podzielone na punkty i podpunkty, zakończenie oraz bibliografia.
We wstępie dysertacji (s. 9-15) Autor określa przedmiot swoim badań naukowych,
uzasadniając jednocześnie jego zawężenie do analizy norm uchwalanych na synodach
warszawskich, a dotyczących osoby przyjmującego i szafarza Eucharystii. Jednocześnie
wyjaśnia przyczynę użycia w tytule rozprawy powyższych sformułowań, co nie każdemu może wydać się oczywistym. Przedstawia także strukturę pracy, krótko omawia obfity materiał źródłowy (stanowią go m.in. statuty czterech synodów, schematy uchwał
synodalnych i aneksów, protokoły z posiedzeń komisji, odpowiedzi na ankiety rozsyłane przez członków komisji przed przystąpieniem do prac nad schematami, dekrety
metropolitów związane z pracami synodalnymi) oraz metody i zasady interpretacji,
jakimi się posłużył.
W rozdziale pierwszym, zatytułowanym Miejsce synodów diecezjalnych w strukturach Kościoła i ich aktualizacja w Archidiecezji Warszawskiej (ss. 16-77), jeszcze
ogólnym, wprowadzającym w problematykę synodalną, Autor wyjaśnia pojęcie synodu
diecezjalnego, jego rozwój oraz zadania, a także rys historyczny poszczególnych czterech Synodów Archidiecezji Warszawskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prac tych
Komisji, które miały największy wpływ na kształtowanie się norm dotyczących osoby szafarza i przyjmującego Eucharystię. Określa także aktualny stan prawny uchwał
Synodów Archidiecezji Warszawskiej.
Kolejne dwa rozdziały poświęcone zostały kolejno osobie szafarza Eucharystii oraz
przyjmującego Eucharystię. Oba realizowane są według tego samego klucza problemowo-chronologicznego, tzn. kolejne zagadnienia odpowiadają podziałowi dokonanemu
w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., są zaś analizowane w kontekście kolejnych dokumentów synodalnych w porządku ich powstania. I tak w rozdziale drugim
(ss. 78-183), podzielonym na osiem punktów, analizowane są kwestie dotyczące ważności i godziwości sprawowania Eucharystii, dopuszczenia kapłana do celebrowania
Eucharystii, zagadnienia koncelebry, kilkukrotnego celebrowania Mszy św. w ciągu
dnia, obecności wiernych podczas sprawowania Eucharystii oraz przygotowania do
sprawowania Eucharystii i dziękczynienia po jej zakończeniu, a także kwestie dotyczące szafarza Komunii św. oraz szafarza Wiatyku. Z kolei rozdział trzeci (ss. 184-265),
został podzielony na pięć punktów, spośród których najwięcej uwagi poświęcił Autor
zagadnieniom Komunii Świętej dzieci (punkt pierwszy, a w nim: wymagania do przyjęcia Najświętszego Sakramentu, przebieg uroczystości Pierwszej Komunii Świętej oraz
osoby odpowiedzialne za przygotowanie dzieci) oraz uczestnictwu we Mszy św. (punkt
piąty, a w nim: obowiązek uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, troska
o częste uczestnictwo w Najświętszej Ofierze oraz problem osób żyjących w związkach
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niesakramentalnych). Pozostałe zagadnienia omawiane przez Autora w trzecim rozdziale dysertacji to Komunia Święta w czasie i poza Mszą Świętą, możliwość przyjęcia
Komunii Świętej dwa razy w ciągu dnia oraz kwestia Komunii Świętej wielkanocnej.
Zakończenie pracy (s. 266-275) stanowi przedstawienie wniosków, będących wynikiem przeprowadzonych analiz oraz komparatystycznych zestawień w zakresie
norm poszczególnych Synodów Archidiecezji Warszawskiej w kwestii osoby szafarza i przyjmującego Eucharystię. Porównując ze sobą poszczególne uchwały Autor
dochodzi do przekonania, że na przestrzeni lat w omawianym zagadnieniu wiele rozwiązań zostało znacznie zrewidowanych. Nie boi się także wskazać, iż niektóre z nich
nie były niestety zgodne z prawem powszechnym (choć podkreśla także fakt istnienia
norm promulgowanych przez Arcybiskupa Warszawskiego na podstawie specjalnych
uprawnień, jakie prymas Polski otrzymał od papieża, ze względu na trudności, jakie
stwarzała władza państwowa w kontaktach między Stolicą Apostolską i Episkopatem
Polski). Wskazuje także, że niekiedy prawo partykularne okazywało się bardziej rygorystyczne niż prawo powszechne, innym razem uzupełniało wręcz luki istniejące
w systemie prawa powszechnego, czasem wyprzedzało je, ale niekiedy także okazywało się martwe. Wyrażając przekonanie o zrealizowaniu swego celu podawczego, Autor
widzi jednocześnie potrzebę oraz możliwości dalszych badań w tej dziedzinie, mianowicie w kwestiach dotyczących przechowywania i kultu Najświętszej Eucharystii oraz
ofiar mszalnych, a także w zakresie ewentualnych zmian w ustawodawstwie partykularnym Archidiecezji Warszawskiej.
Obaj recenzenci wskazali zarówno pozytywne jak i negatywne walory dysertacji
przedstawionej przez ks. mgr Tomasza Jakubiaka i w końcowych wnioskach ocenili
ją jako odpowiadającą wymogom stawianym przez prawo rozprawie doktorskiej, tak
pod względem merytorycznym, jak i formalnym. Zgodnie również podkreślili trafność
i aktualność wyboru problematyki badawczej oraz to, że rozprawa ks. mgra Tomasza
Jakubiaka stanowi interesujący krok w kierunku badania problematyki naukowo i społecznie ważnej, a Autor dobrze zrealizował swoje założenia badawcze.
Rada Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs
kiego, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu doktorskiego, walor naukowy przedłożonej
pracy właściwy dla rozpraw doktorskich, opinie recenzentów oraz pozytywny wynik
obrony, nadała ks. Tomaszowi Jakubiakowi stopień naukowy doktora nauk prawnych
w zakresie prawa kanonicznego.
Urszula Nowicka
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DOKTORAT
KS. KRZYSZTOFA MIERZEJEWSKIEGO
Dnia 8 czerwca 2010 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Ks. mgr Krzysztofa Mierzejewskiego, absolwenta wyżej wymienionego Wydziału. Doktorant przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. „Uzależnienie
od Internetu jako przyczyna niezdolności do zawarcia małżeństwa w świetle prawa
kanonicznego”. Praca doktorska została napisana na Wydziale Prawa Kanonicznego
UKSW pod kierunkiem Ks. prof. UKSW dr hab. Jana Krajczyńskiego. Recenzentami
rozprawy byli: Ks. prof. dr hab. Stanisław Paździor z Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego im. Jana Pawła II oraz Ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski z Wydziału
Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Praca Ks. mgr Krzysztofa Mierzejewskiego składa się ze Spisu treści (s. 2-4);
Wykazu skrótów (s. 5-6); Wstępu (s. 7-16); Rozdziału I: „Charakterystyka uzależnienia od Internetu” (s. 17-58); Rozdziału II: „Uzależnienie od Internetu a niezdolność
osoby do zawarcia małżeństwa” (s. 59-177); Rozdziału III: „Dowodzenie niezdolności
konsensualnej z powodu uzależnienia od Internetu” (s. 178-220); Zakończenia (s. 221225); oraz z Bibliografii (s. 226-251).
Doktorant w swojej autoprezentacji rozprawy doktorskiej wskazał na kilka podstawowych założeń swoich badań. Na samym początku zwrócił uwagę, że Internet
jest ogólnoświatową siecią komputerową. Początki Internetu sięgają 1969 roku,
a obecnie korzystanie z niego jest powszechne. Internet stwarza ogromne możliwości dostępu do informacji, kontaktu z ludźmi na całym świecie, wymiany poglądów,
korzystania z rozrywki, przesyłania informacji, dokonywania zakupów. Jednocześnie
coraz częściej zwraca się uwagę na negatywne efekty użytkowania Internetu, np. na
przestępczość internetową, kradzieże numerów kart kredytowych, naruszanie praw
autorskich, dostęp do pornografii, destrukcyjny wpływ gier komputerowych dostępnych dzięki Internetowi, wreszcie na możliwość uzależnienia się od korzystania z tego
medium. Wyniki badań pokazują jednoznacznie, że w zachowaniach części internautów obserwuje się problemy stanowiące konsekwencję nadmiernego zaangażowania
w używanie tego medium. Prawdopodobnie pierwszym specjalistą, który już w 1995
roku dostrzegł zagrożenie ze strony Internetu, był psychiatra I. Goldberg. Odmawiał
on jednak uznania tego zjawiska za uzależnienie. Problem uzależnienia od Internetu
poruszyła po raz pierwszy K. Young w 1996 roku na konwencji Amerykańskiego
Towarzystwa Psychologicznego w Toronto. Zwróciła ona uwagę na fakt, że niektórzy
użytkownicy sieci komputerowej stali się uzależnieni od korzystania z niej, podobnie
jak inni uzależniają się od narkotyków, alkoholu czy hazardu. Dzisiaj w środowisku
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naukowym najczęściej przyjmuje się istnienie uzależnienia od Internetu, choć bywają
też w tym względzie głosy sceptyczne.
Orzecznictwo Roty Rzymskiej w ostatnich latach uznało fakt, że oprócz nałogów
spowodowanych określonymi substancjami, np. alkoholem czy narkotykami, również uzależnienia niesubstancjalne, a do takich zalicza się między innymi uzależnienie od Internetu, mogą powodować niezdolność do ważnego zawarcia małżeństwa.
W orzeczeniach rotalnych brakuje wyroków, w których uzależnienie od Internetu
byłoby badane i oceniane jako bezpośrednia przyczyna zaistnienia nieważności małżeństwa. Istnieją jednak wyroki tego trybunału, w których występuje wątek nieodpowiedzialnego używania Internetu. Wiele wyroków rotalnych podejmuje zagadnienia
analogiczne w odniesieniu do skutków, jakie powoduje uzależnienie od Internetu oraz
prezentuje ogólne zasady postępowania dotyczące uzależnienia i zjawisk wykazujących podobieństwo do nałogu internetowego. Głównymi źródłami opracowania podjętego zagadnienia stały się więc orzeczenia rotalne oraz wyroki sądów Kościołów
partykularnych, w których pojawia się wątek uzależnienia od Internetu, dalej Kodeks
Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz inne dokumenty papieskie i soborowe, a także
Katechizm Kościoła Katolickiego. W prezentowanej rozprawie nauka o małżeństwie,
przedstawiona na podstawie dokumentów Kościoła powszechnego, została odniesiona do sytuacji życiowej osób dotkniętych nałogiem internetowym. Niezwykle istotne
były więc również wyniki badań psychologicznych, które ukazują złożoność zjawiska
uzależnienia od Internetu. Na podstawie rezultatów tych badań można aplikować naukę Kościoła do uwarunkowań życia osób uzależnionych od Internetu.
Uzależnienie od Internetu jest zjawiskiem nowym i dlatego nie jest wyczerpująco
opisane. Dostępne opracowania zajmują się przede wszystkim stroną psychologiczną
tego nałogu: jego przyczynami, skutkami i możliwościami terapii. Zagadnienie wpływu wymienionego uzależnienia na zdolność osoby do zawarcia małżeństwa w świetle
prawa kanonicznego nie zostało dotychczas podjęte w literaturze. W sprawach o nieważność małżeństwa, prowadzonych w niektórych sądach kościelnych występuje wątek uzależnienia od Internetu, chociaż nie jest on badany jako bezpośrednia przyczyna
niezdolności do zawarcia małżeństwa. Można jednak z dużym prawdopodobieństwem
przewidywać, że sprawy, w których uzależnienie od Internetu wystąpi jako bezpośrednia przyczyna niezdolności, w niedalekiej przyszłości będą prowadzone w sądach
kościelnych. Zjawisko uzależnienia od Internetu, z powodu rozwoju sieci komputerowej, dotyka bowiem przede wszystkim ludzi młodych, korzystających na co dzień
z komputerów i dopiero wchodzących w dorosłe życie. W tym kontekście podjęcie
omawianego w tej pracy tematu może okazać się pomocne w sądownictwie kościelnym w stosowaniu zasad prawnych do uzależnienia od Internetu.
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Celem dysertacji było zatem zbadanie skutków wywieranych przez uzależnienie
od Internetu w kontekście zdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle prawa
kanonicznego. Podjęta została próba wskazania, w jakim stopniu i w jakich aspektach wspomniane uzależnienie, a właściwie jego skutki, wpływają na niezdolność
do wyrażenia konsensu małżeńskiego, a w konsekwencji na nieważność zawartego
małżeństwa sakramentalnego. Celem rozprawy było również zbadanie możliwości
udowodnienia nieważności zawartego małżeństwa sakramentalnego przed sądem kościelnym. Zdaniem Autora uzależnienie od Internetu może powodować niezdolność
osoby do zawarcia małżeństwa.
Pierwszy rozdział pracy przedstawia zjawisko uzależnienia od Internetu.
Uwzględnione w nim zostało pojęcie uzależnienia w ogólności, omówione przyczyny i skutki uzależnienia od Internetu, a także wskazane możliwe współwystępujące
z omawianym zjawiskiem inne uzależnienia. W tej części pracy użyta została metoda analityczno-historyczna. Rozdział drugi skupia się na wpływie skutków uzależnienia od Internetu na ewentualną niezdolność osoby do zawarcia małżeństwa. Kanon
1095 Kodeksu Prawa Kanonicznego, który traktuje o niezdolności konsensualnej do
zawarcia małżeństwa, był podstawą analizy wspomnianego wpływu. Dlatego po omówieniu ważnych dla niniejszej pracy aspektów niezdolności konsensualnej, Autor rozpatruje kolejno uzależnienie od Internetu jako przyczynę poważnego braku rozeznania
oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich oraz jako przyczynę
pochodzącą z natury psychicznej niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Rozdział kończy się podsumowaniem najważniejszych wniosków i spostrzeżeń. W tym oraz w następnym rozdziale została użyta metoda analityczno-syntetyczna.
W rozdziale trzecim zamieszczone zostały sugestie dotyczące sądowego dowodzenia
nieważności zawartego małżeństwa między osobami, z których przynajmniej jedna
była w momencie zawierania uzależniona od Internetu. Rozdział ten rozpoczyna się od
omówienia, w kontekście uzależnienia od Internetu, ogólnych reguł obowiązujących
przy dowodzeniu niezdolności. Następnie zaprezentowane zostały uwagi odnośnie do
etapu wstępnego i etapu instrukcji sprawy. Kolejnymi kwestiami, które zostały poruszone w tej części pracy są konieczne środki dowodowe, które należy wykorzystać
w procesie. Rozdział kończą uwagi dotyczące dowodzenia niezdolności osoby uzależnionej od Internetu do zawarcia małżeństwa w świetle prawa kanonicznego.
Podsumowując swoją prezentację Doktorant stwierdził, iż uzależnienie od Internetu
jest uzależnieniem należącym do grupy tzw. nowych uzależnień, których cechą charakterystyczną jest uzależnienie od czynności, a nie, jak to ma miejsce w znanych dotychczas nałogach, od substancji. Związane z utratą kontroli nad zachowaniem powoduje
ono u niektórych poważne zaburzenia natury psychicznej. Głównymi skutkami uzależnienia od Internetu są dysfunkcje poznawcze, naruszenie wolności wewnętrznej oraz
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powikłania w sferze relacji międzyludzkich. Wspomniane uzależnienie oddziałuje na
każdą jednostkę inaczej, dlatego nie u wszystkich, którzy wiele czasu spędzają przed
komputerem, wystąpią podobne objawy. Jak wskazują badania, wielkie znaczenie ma
tutaj typ osobowości, skłonności wynikające z charakteru, czy wreszcie okoliczności, które wpływają na życie człowieka. Podobnie jak nie każdy, kto nadużywa czasu
spędzanego „w Internecie”, popadnie w uzależnienie od tego medium, nie każdy też,
kto może zostać uznany za uzależnionego od używania Internetu, będzie niezdolnym
do ważnego wyrażenia zgody małżeńskiej. Każdy przypadek musi być prześledzony
osobno, łącznie z wydającą się niezbędną ekspertyzą psychologiczną. Biorąc pod uwagę zróżnicowany przebieg nałogu internetowego, różnorodność osobowości i charakterów ludzkich oraz rozmaity stopień podatności na uzależnienia, nie sposób ustalić
generalnej zasady, która znalazłaby zastosowanie w odniesieniu do wszystkich form
i stadiów uzależnienia od Internetu. Wydaje się, że z każdym rokiem stan wiedzy na
temat uzależnienia od Internetu będzie większy, co niewątpliwie ułatwi prowadzenie
dalszych badań w tym przedmiocie oraz wydawanie wyroków w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w których występuje uzależnienie od Internetu.
Obydwaj recenzenci wskazali pozytywne jak i negatywne walory dysertacji Ks.
mgr Krzysztofa Mierzejewskiego 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. mgr Krzysztofowi
Mierzejewskiemu stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa
kanonicznego.
o. Marek Saj CSsR

NOWI MAGISTRZY PRAWA KANONICZNEGO
W ostatnim czasie dyplom magistra prawa kanonicznego uzyskali następujący absolwenci Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW:
B i e n i e k Paweł, przedkładając pracę pt. Rola i zadania kapituły generalnej
w zarządzie instytutem życia konsekrowanego, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra
hab. J. Kałowskiego;
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B i n k o w s k i Maciej, przedkładając pracę pt. Podstawowe regulacje prawne
Soboru Trydenckiego w zakresie dyscypliny duchowieństwa, napisaną pod kierunkiem
ks. prof. dra hab. H. Stawniaka;
B ł a s z k ó w - N o w a k Karolina, przedkładając pracę pt. Rodzina w duszpasterstwie emigracyjnym wg Erga Migrantes caritas Christi, napisaną pod kierunkiem ks.
prof. dra hab. W. Necla;
B o g u t a Magda, przedkładając pracę pt. Aspekty prawne małżeństwa katolicko –
muzułmańskiego, napisaną pod kierunkiem ks. dra M. Saja;
B o r u c k a Karolina, przedkładając pracę pt. Przesłanki wyłączające rozwód, napisaną pod kierunkiem dr H. Pietrzak;
B r e ś Ewa, przedkładając pracę pt. Ocena argumentacji orzecznictwa Sądu
Najwyższego przyjmującego odpowiedzialność odszkodowawczą lekarza za niewyrażenie zgody na przeprowadzenie zabiegu przerwania ciąży, napisaną pod kierunkiem
prof. dra hab. J. Błeszyńskiego;
B u j a l s k a Monika, przedkładając pracę pt. Gwarancje nauczania religii w szkołach publicznych w Konkordacie hiszpańskim i Konkordacie polskim, napisaną pod
kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Krukowskiego;
C i c h o w s k a Iwona, przedkładając pracę pt. Pojęcie przestępstwa przerwania
ciąży w prawie karnym polskim i kanonicznym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra
hab. H. Stawniaka;
C i e ś l i k Grzegorz, przedkładając pracę pt. Zezwolenie na zawarcie małżeństw
mieszanych oraz tajnych w ujęciu Kodeksu Jana Pawła II z 1983 roku, napisaną pod
kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Dzierżona;
D z i d u c h Małgorzata, przedkładając pracę pt. Pozycja legatów papieskich
w świetle prawa kanonicznego i prawa dyplomatycznego, napisaną pod kierunkiem ks.
prof. dra hab. J. Krukowskiego;
E m e s c h a j m e r Katarzyna, przedkładając pracę pt. Finansowanie instytucji kościelnych w ustawodawstwie III Rzeczpospolitej Polskiej, napisaną pod kierunkiem ks.
prof. dra hab. J. Krukowskiego;
G a i d a Krzysztof, przedkładając pracę pt. Posługa duszpasterska w jednostkach
służby więziennej, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. H. Stawniaka;
G a l a s Katarzyna, przedkładając pracę pt. Wpływ nieznajomości prawa na odpowiedzialność karną w prawie kanonicznym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra
hab. W. Kiwiora.
G a n z k e Żaneta, przedkładając pracę pt. Formy życia konsekrowanego w posoborowym nauczaniu Kościoła, napisaną pod kierunkiem s. dr hab. B. Szewczul;
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G o l a ń s k a Helena s., przedkładając pracę pt. Śmierć Sióstr Katarzynek w świetle aktualnego prawa kanonizacyjnego (Olsztyn 1945), napisaną pod kierunkiem ks.
prof. dra hab. W. Kiwiora;
G r o s z e k Anna, przedkładając pracę pt. Skutki niewykonania umowy przedwstępnej, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. J. Błeszyńskiego;
G r z y b Hubert, przedkładając pracę pt. Świadek w aktualnym kanonicznym prawie procesowym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Kiwiora;
G r z y b o w s k a Małgorzata, przedkładając pracę pt. Przeszkody małżeńskie
wspólne w prawie kanonicznym i w prawie polskim, napisaną pod kierunkiem ks. prof.
dra hab. W. Góralskiego;
H u m i ń s k a Anna, przedkładając pracę pt. Finansowanie działalności humanitarnej, charytatywno-opiekuńczej, naukowej i oświatowo-wychowawczej instytucji kościelnych w prawie polskim, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
J. Krukowskiego;
I s k r a Sebastian, przedkładając pracę pt. Prawo do pogrzebu i jego pozbawienie
w świetle Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r., napisaną pod kierunkiem ks. prof.
dra hab. Z. Janczewskiego;
J a b ł e c k a Katarzyna, przedkładając pracę pt. Wpływ choroby psychicznej na
ważność małżeństwa w prawie kanonicznym i w prawie polskim, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Góralskiego;
J a r o ć Tomasz, przedkładając pracę pt. Pojęcie ustawy w polskim porządku prawnym i w porządku prawnym Kościoła katolickiego. Studium prawno-porównawcze,
napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. T. Gałkowskiego;
J a w o r o w s k a Monika, przedkładając pracę pt. Rola adwokata w procesach kanonicznych, zwłaszcza w świetle alokucji papieża Jana Pawła II do Roty Rzymskiej,
napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Kiwiora;
J e s i e ń Michał, przedkładając pracę pt. Integracja kościelna, jako cel duszpasterstwa na rzecz migrantów według Erga migrantes caritas Christi, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Necla;
K ą d z i e l a Katarzyna, przedkładając pracę pt. Sprzedaż na odległość, napisaną
pod kierunkiem dr H. Pietrzak;
K a m i ń s k i Rafał ks., przedkładając pracę pt. Obowiązki dziennikarzy a wymogi
Kan. 822 §§ 1-3 Kodeksu Prawa Kanonicznego, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra
hab. H. Stawniaka;
K a p a n o w s k a Anna, przedkładając pracę pt. Sakrament pokuty w Kodeksie
Prawa Kanonicznego z 1983 r. i Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich, napisaną
pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Z. Janczewskiego;
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K a r w i ń s k a Emilia, przedkładając pracę pt. Zadania i kompetencje administratora diecezjalnego według Kodeksu Jana Pawła II, napisaną pod kierunkiem ks. prof.
dra hab. J. Wroceńskiego;
K o j t y c h Maciej, przedkładając pracę pt. Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym i restitutio in integrum w kanonicznym procesie spornym. Studium porównawcze, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Kiwiora;
K o l a Juliusz, przedkładając pracę pt. Państwo rzymskie wobec chrześcijan do 313
roku naszej ery, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J. H. Gręźlikowskiego;
K o s i ń s k a Ewa, przedkładając pracę pt. Różność religii – przeszkoda do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
H. Stawniaka;
K r a w c z y k Sławomir, przedkładając pracę pt. Rola Konferencji Episkopatu
Polski pod przewodnictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego w obronie praw Kościoła
i narodu. Studium historyczno – prawne, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
J. Wroceńskiego;
K r y c h Michał ks., przedkładając pracę pt. Funkcjonowanie kan. 1071 w systemie
prawa kanonicznego, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. H. Stawniaka;
K r z y w k o w s k a Monika, przedkładając pracę pt. Ewolucja norm prawa
kanonicznego w odniesieniu do obrońcy węzła małżeńskiego w Kodeksie Prawa
Kanonicznego z 1917 i Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J.H. Gręźlikowskiego;
K s i ę c i o Agnieszka, przedkładając pracę pt. Wady zgody małżeńskiej w prawie
kanonicznym oraz analogiczne wady oświadczenia woli przy zawieraniu małżeństwa
w prawie polskim, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Góralskiego;
K u b a ń s k a Alicja, przedkładając pracę pt. Wystąpienie z Kościoła formalnym
aktem prawnym i jego skutki w świetle dokumentu Stolicy Apostolskiej z dnia 13 marca
2006 r. i listu Episkopatu Polski z dnia 27 września 2008 r., napisaną pod kierunkiem
ks. prof. dra hab. H. Stawniaka;
K u b i a k Wioletta, przedkładając pracę pt. Iurisdictio i facultas do spowiadania według prawa powszechnego oraz partykularnego archidiecezji warszawskiej od
Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
Z. Janczewskiego;
K u b r y ń Tomasz, przedkładając pracę pt. Pełnomocnik w kanonicznym procesie spornym i postępowaniu cywilnym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Kiwiora;
Ł a b ę c k i Michał, przedkładając pracę pt. Zaskarżenie wyroku definitywnego
w kanonicznym procesie spornym w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983
roku, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Wroceńskiego;
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L i g a r s k i Jacek ks., przedkładając pracę pt. Problematyka wad zgody małżeńskiej występująca w polskich komentarzach do wyroków Roty Rzymskiej opublikowanych po 1983 r., napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Dzierżona;
Ł y s i k Anna s., przedkładając pracę pt. Ewangeliczna rada posłuszeństwa oraz
sprawowanie władzy w świetle prawa własnego Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi,
napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Kałowskiego;
M a j Małgorzata, przedkładając pracę pt. Zasady ochrony wolności religii w wymiarze instytucjonalnym w prawie Unii Europejskiej a postulaty Stolicy Apostolskiej,
napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Krukowskiego;
M a j e w s k a Agnieszka, przedkładając pracę pt. Prawa wyborcze kobiet
w Drugiej Rzeczypospolitej, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. M. Kallasa;
M a ł e k Ewa, przedkładając pracę pt. Czynności prawne związane z zawarciem małżeństwa „konkordatowego” w świetle Instrukcji Konferencji Episkopatu
Polski z 22 października 1998 roku, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
W. Góralskiego;
M a r c i n i a k Piotr, przedkładając pracę pt. Nauczanie religii w świetle norm prawa państwowego w Polsce w latach 1944 - 1991, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab.
J.H. Gręźlikowskiego;
M a r c i n i e c Tomasz, przedkładając pracę pt. Promotor sprawiedliwości i prokurator w sprawach karnych, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Kiwiora;
M a r k o w s k a Katarzyna, przedkładając pracę pt. Problematyka materialnego
prawa małżeńskiego w świetle opracowań opublikowanych w periodyku The Jurist
w latach 1983-1998, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Dzierżona;
M a t s i u s h o n a k Siarhei o. OFMCap, przedkładając pracę pt. Sprawowanie
władzy w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów, napisaną pod kierunkiem ks. dra
M. Saja;
M a z e l a Paweł o. OSB, przedkładając pracę pt. Pomocnicy opata w zarządzaniu
domem zakonnym według Reguły św. Benedykta z Nursji, napisaną pod kierunkiem
ks. prof. dra hab. T. Gałkowskiego;
M ę ż y ń s k i Paweł, przedkładając pracę pt. Prawa i obowiązki stron procesowych w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, napisaną pod kierunkiem
ks. prof. dra hab. H. Stawniaka;
M i ą z e k - O s k a r b s k a Magdalena, przedkładając pracę pt. Wzajemne obowiązki małżonków w prawie kanonicznym i w prawie polskim, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Góralskiego;
M i e s z t a l s k a Aleksandra, przedkładając pracę pt. Biegły sądowy w postępowaniu cywilnym i w kanonicznym procesie spornym, napisaną pod kierunkiem ks. prof.
dra hab. W. Kiwiora;
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M i g u s Agnieszka, przedkładając pracę pt. Schizofrenia a ważność małżeństwa,
napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. H. Stawniaka;
M u s z y ń s k i Piotr ks., przedkładając pracę pt. Wpływ uchwał III Synodu na życie i działalność kieleckiego Kościoła partykularnego, napisaną pod kierunkiem ks.
prof. dra hab. J. Wroceńskiego;
N i e r z w i c k i Michał, przedkładając pracę pt. Zasady relacji Państwo-Kościół
w nauce Soboru Watykańskiego II i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia
1997 roku, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Krukowskiego;
N o w a k Rafał, przedkładając pracę pt. Instrukcja Erga migrantes caritas Christi
wobec małżeństw mieszanych migrantów, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
W. Necla;
O l s z e w s k a Agata, przedkładając pracę pt. Pozasądowe rozstrzyganie sporów
w postępowaniu cywilnym i w kanonicznym procesie spornym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Kiwiora;
O l s z e w s k a Anna, przedkładając pracę pt. Jedność i nierozerwalność małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. a w obowiązującym Kodeksie
Rodzinnym i Opiekuńczym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Necla;
O s i ń s k a Beata, przedkładając pracę pt. Dylematy wokół przeszkody małżonkobójstwa, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. H. Stawniaka;
O s s o w s k i Krzysztof, przedkładając pracę pt. Śmierć sługi bożego księdza
Antoniego Henryka Szumana w świetle aktualnych przepisów prawa kanonizacyjnego,
napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Kiwiora;
O w o c k a Marta, przedkładając pracę pt. Zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia w prawie karnym polskim i kanonicznym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra
hab. W. Kiwiora;
P a ń k o w s k i Paweł, przedkładając pracę pt. Prawo migranta do korzystania
z dóbr duchowych Kościoła według Erga migrantes caritas Christi, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Necla;
P a r o l Paweł, przedkładając pracę pt. Przeszkoda święceń jako przeszkoda małżeńska, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. H. Stawniaka;
P o ł o m s k a Joanna, przedkładając pracę pt. Problematyka niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa kanonicznego w podręcznikach i monografiach polskich
w latach 1983-2008, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Góralskiego;
P o m i e r s k i Daniel, przedkładając pracę pt. Zasady dyspensowania od przeszkód małżeńskich w ujęciu Kodeksu Jana Pawła II z 1983 roku, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Dzierżona;
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P r z e w ł o c k a Ewa, przedkładając pracę pt. Prawo i obowiązek rodziców w wychowaniu katolickim dzieci w świetle Kodeksu z 1983 roku i współczesnych dokumentów Kościoła, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. H. Stawniaka;
P s z c z ó ł k o w s k i Łukasz, przedkładając pracę pt. Zgoda małżeńska i jej wykluczenie na podstawie kanonu 1101 paragraf 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983
roku, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. H. Stawniaka;
R a s i ń s k i Krzysztof, przedkładając pracę pt. Pozycja głowy państwa w Drugiej
Rzeczypospolitej (1918 - 1939), napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. M. Kallasa;
R o g o w s k i Piotr, przedkładając pracę pt. Organizacja i formy duszpasterstwa
w parafii pw. św. Augustyna w Warszawie w latach 1993-2008, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Góralskiego;
R o m a n i k Roman, przedkładając pracę pt. Nauczanie religii w PRL w latach
1945-1989 na podstawie dokumentów państwowych, napisaną pod kierunkiem ks. dra
hab. J. H. Gręźlikowskiego;
R u c k a j a Irina s., przedkładając pracę pt. Formacja poprzedzająca złożenie profesji czasowej w warszawskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny
z Nazaretu, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Kałowskiego;
S i e n i c k a Edyta, przedkładając pracę pt. Istotne problemy procesu małżeńskiego w przemówieniach papieża Jana Pawła II do Roty Rzymskiej, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Dzierżona;
S k a w i ń s k i Wojciech, przedkładając pracę pt. Przyjmujący sakrament bierzmowania od Kodeksu prawa kanonicznego 1917 r., napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra
hab. Z. Janczewskiego;
S k o n i e c z n y Jakub, przedkładając pracę pt. Inkulturacja w dokumentach
Kościoła i prawie własnym instytutów życia konsekrowanego, napisaną pod kierunkiem ks. dra M. Saja;
S k w a r c z y ń s k a Ewa, przedkładając pracę pt. Materia i forma sakramentów
wtajemniczenia chrześcijańskiego, uzdrowienia oraz święceń w świetle obowiązującego prawa kanonicznego i liturgicznego, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
Z. Janczewskiego;
Ś l i w i ń s k i Piotr, przedkładając pracę pt. Znaczenie TRIPS-u dla ochrony prawa
autorskiego w aspekcie prawa międzynarodowego, napisaną pod kierunkiem prof. dra
hab. J. Błeszyńskiego;
S o b o r s k a Alicja, przedkładając pracę pt. Wartość dowodowa opinii biegłego
w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa w świetle prawa kanonicznego,
napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Leszczyńskiego;

402

Z życia WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

[26]

S p a l t a b a k a Aleksandraa, przedkładając pracę pt. Instytucja prawa do obrony
w świetle kanonicznego procesu małżeńskiego, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra
hab. G. Leszczyńskiego;
S t a n i s z e w s k a Marta, przedkładając pracę pt. Zadośćuczynienie pieniężne
w reżimie odpowiedzialności kontraktowej, napisaną pod kierunkiem dr H. Pietrzak;
S t a s i u k Katarzyna, przedkładając pracę pt. Chrzest osób dorosłych w świet
le obowiązującego prawa kanonicznego i liturgicznego, napisaną pod kierunkiem
ks. prof. dra hab. Z. Janczewskiego;
S t r u g i ń s k a Katarzyna, przedkładając pracę pt. Problematyka wpływu błędu na
ważność małżeństwa kanonicznego w czasopismach Wydziału Prawa Kanonicznego
ATK i UKSW w latach 1983-2009, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
W. Góralskiego;
S u l i c h Piotr, przedkładając pracę pt. Zależność instytutów zakonnych od biskupa
diecezjalnego w Kościele partykularnym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
J. Kałowskiego;
S z c z e p a n i k Magdalena, przedkładając pracę pt. Klauzule abuzywne w umowach konsumenckich w prawie polskim, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab.
J. Błeszyńskiego;
S z l a s k i Krzysztof, przedkładając pracę pt. Instytucja seminariów duchownych
w Polsce w świetle uchwał Soboru Trydenckiego, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab.
J.H. Gręźlikowskiego;
S z y n k a r u k Beata, przedkładając pracę pt. Odpowiedzialność zbiorowa w prawie karnym kanonicznym, napisaną pod kierunkiem ks. dra D. Borka;
T a c i k o w s k a Magdalena, przedkładając pracę pt. Struktura i zadania duszpasterstwa więziennego w okresie III Rzeczypospolitej, napisaną pod kierunkiem ks. prof.
dra hab. J. Wroceńskiego;
T o k a r s k a Katarzyna, przedkładając pracę pt. Wpływ alkoholizmu na niezdolność konsensualną do zawarcia związku małżeńskiego, napisaną pod kierunkiem ks.
prof. dra hab. G. Dzierżona;
T w a r d o w s k a - J a w o r s k a Inga, przedkładając pracę pt. Przestępstwo kradzieży w karnym prawie kanonicznym i polskim, napisaną pod kierunkiem ks. dra
D. Borka;
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