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Dnia 4 października 2011 roku odszedł od nas niespodziewanie
i na zawsze nasz Kolega

Ks. prof. zw. dr hab. JULIAN KAŁOWSKI
Był kapłanem Zgromadzenia Księży Marianów. Od wielu lat (43)
był związany z Wydziałem Prawa Kanonicznego ATK, a następnie od
1999 r. UKSW w Warszawie, gdzie zajmował stanowisko profesora zwyczajnego i kierownika najpierw Katedry Historii Kościelnego
Prawa Powszechnego, a następnie Katedry Historii Źródeł i Literatury
Prawa Kanonicznego oraz pełnił kolejno funkcje Prodziekana (19841987) i (1993-1999) i Dziekana Wydziału (1987-1993) i (1999-2005).
Angażował się w prace dla dobra ATK i UKSW. W swoim Zgromadzeniu
pracował, jako profesor Wyższego Seminarium Duchownego oraz
jako radca prawny w Kurii Prowincjalnej. Przez długie lata był członkiem Senatu ATK i UKSW oraz wielu Komisji Senackich.
Z zamiłowaniem i poświęceniem oddawał się pracy naukowej
i dydaktycznej. Pozostawił po sobie prace naukowe dotyczące historii
powszechnego prawa kanonicznego, historii źródeł i literatury prawa
kanonicznego, historii prawa kanonicznego w Polsce, a szczególnie
prawa instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. W tej ostatniej dziedzinie był największym specjalistą
w Polsce. W tej też dziedzinie niósł kompetentną pomoc dla wielu
instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego w zakresie dostosowywania prawa własnego do wymogów odnowionego prawa kościelnego i praktyki Stolicy Apostolskiej. Dokonał
On redakcji kilkudziesięciu konstytucji zakonnych, dyrektoriów
i statutów oraz innych zbiorów prawa różnych instytutów zakonnych
w Polsce i na Ukrainie. Dowodem Jego kompetencji był fakt, że
Stolica Apostolska pozytywnie oceniła i przyjęła proponowane przystosowania. Nie wszystkie zamierzenia zdążył zrealizować, chociaż
był aktywny naukowo do ostatnich chwil swego życia. Nie zdążył
opublikować kilkusetstronicowego komentarza do prawa zakonnego.
To, czego jednak dokonał, zapewnia Mu trwałe miejsce w polskiej
kanonistyce, jako wybitnemu znawcy prawa zakonnego. Wykształcił

wielu kanonistów, spośród, których kilku już są samodzielnymi pracownikami naukowymi. Był promotorem wielu prac magisterskich
i doktorskich Występował jako recenzent w przewodach doktorskich,
habilitacyjnych i w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk
prawnych. Przygotował i wygłosił też kilka laudacji w postępowaniu o nadanie przez UKSW tytułu Doktora honoris causa wybitnym
naukowcom z całego świata.
Ksiądz Profesor przynależał do wielu renomowanych krajowych
i zagranicznych towarzystw naukowych, a także pełnił różne zadania w zespołach redakcyjnych polskich czasopism naukowych. Przez
wiele lat pełnił funkcję Redaktora Naczelnego wydziałowego czasopisma Prawo Kanoniczne.
W dowód uznania dla Jego zaangażowania na polu działalności
naukowej i uczelnianej przyznano Mu wysokie odznaczenia państwowe i resortowe.
W dniu 6 października 2011 r. w kościele Księży Marianów przy
ul. Gdańskiej w Warszawie, licznie zgromadzeni duchowni, przyjaciele i wierni, Rektor UKSW, a także pracownicy Wydziału Prawa
Kanonicznego UKSW i przedstawiciele Wydziału Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji KUL, pod przewodnictwem O. Generała
Zgromadzenia Księży Marianów, oddali śp. Księdzu Profesorowi
Julianowi Kałowskiemu ostatnią posługę – modlitwy, pamięci
i wdzięczności – odprowadzając Go do kwatery zakonnej na cmentarzu przy kościele parafialnym w Warszawie-Wawrzyszewie. Homilię
pogrzebową wygłosił Ks. dr Jarosław Sobkowiak ze Zgromadzenia
Księży Marianów.
Dziękujemy Księdzu Profesorowi, za Jego owocną obecność
pośród nas, za Jego talenty naukowe i organizacyjne. Był cichym
i pokornym kapłanem, dobrym, życzliwym człowiekiem i kolegą,
wybitnym uczonym. Niech Pan Życia w nagrodę obdarzy Go życiem
wiecznym.
Wydział Prawa Kanonicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
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S. BOŻENA SZEWCZUL WNO
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

KS. PROF. DR HAB. JULIAN KAŁOWSKI MIC (1933-2011)
Ksiądz Julian Kałowski, syn Stanisława i Zofii z domu Lech urodził się 12 maja 1933 roku w Dziechcińcu, parafia Wiązowna, powiat
Otwock, diecezja Warszawsko-Praska. Sześć klas szkoły podstawowej
ukończył w Malcanowie a siódmą w Wiązownie. Głęboka wiara rodziców i tradycje katolickie pielęgnowane w domu rodzinnym wpłynęły na jego rozwój duchowy. W 1950 r. został przyjęty do Niższego
Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
w Wadowicach-Kopcu, gdzie ukończył dwie klasy. W roku 1952
wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów. Po odbyciu nowicjatu w Skórcu koło Siedlec złożył 15 sierpnia 1953 r. pierwsze śluby
zakonne. Następnie przeniesiony do domu zakonnego w Warszawie
przy ul. Wileńskiej uczęszczał do Niższego Seminarium w Warszawie,
prowadzonego przez Księży Marianów. Tu w latach 1953-1955 ukończył klasę dziesiątą i jedenastą, uzyskując maturę „zakonną”. W latach 1955-1957 odbył studia filozoficzne w Wyższym Seminarium
Duchownym Archidiecezjii Warszawskiej. W latach 1957-1958 pełnił obowiązki furtiana w domu zakonnym. Śluby wieczyste złożył
15 sierpnia 1957 r. w Stoczku Klasztornym. W latach 1958-1962 odbył
studia teologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku,
tam też 24 czerwca 1962 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk
Księdza Biskupa Antoniego Pawłowskiego. W latach 1962‑1963
uczęszczał na Międzyzakonne Studium Duszpasterskie w Krakowie.
Następnie pracował w Grudziądzu jako katecheta i duszpasterz przy
kościele św. Franciszka Ksawerego. Przeniesiony do domu zakonnego na warszawskich Bielanach spełniał zadania kapelana w Szpitalu
Bielańskim pomagając jednocześnie w porządkowaniu archiwum pro-
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wincjalnego. W latach 1965-1968 przebywał w Skórcu, gdzie pełnił
obowiązki socjusza magistra nowicjatu, ekonoma domu i katechety.
W roku 1968 zdał maturę państwową, został przeniesiony do
domu zakonnego na Bielanach i skierowany na studia specjalistyczne na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie. Dyplom magistra prawa kanonicznego uzyskał w 1971 r.
na podstawie pracy pt. Odnowa Zakonu OO. Marianów w świetle zarzutów Józefa Stanisława Pietrzaka i jego zwolenników napisanej pod
kierunkiem o. doc. Joachima Romana Bara OFM Conv. W studium tym
Autor udowodnił, że wszystkie zarzuty Józefa Stanisława Pietrzaka
i jego zwolenników dotyczące odnowy Zakonu Ojców Marianów nie
tylko są błędne, lecz także oparte na fałszywych, a nawet zmyślonych
przekazach źródłowych.
Bezpośrednio po uzyskaniu magisterium w celu przygotowania rozprawy doktorskiej, ks. J. Kałowski udał się do Rzymu, gdzie w ciągu trzynastu miesięcy przeprowadził kwerendę w Tajnym Archiwum
Watykańskim, archiwum Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, oraz
w innych archiwach i bibliotekach Wiecznego Miasta. Dzięki poparciu Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, uzyskał z Sekretariatu Stanu specjalne pozwolenie dzięki któremu, miał
możliwość – jako jeden z pierwszych Polaków – zapoznania się z aktami dotyczącymi spraw polskich, znajdujących się w tymże archiwum i korzystania z akt wówczas jeszcze niedostęnych dla badaczy.
Przeprowadzone poszukiwania zaowocowały w jego późniejszej pracy
naukowej.
Po powrocie z Rzymu do Warszawy ks. J. Kałowski pełnił obowiązki kapelana Sióstr Imienia Jezus przy ul. Smoleńskiego, a także przez
kilka miesięcy przebywał w Górze Kalwarii na Mariankach, gdzie powierzono mu obowiązki kustosza kościoła Wieczerzy Pańskiej.
W roku 1975 na podstawie rozprawy pt. Odnowa Zakonu Marianów.
Studium prawno-historyczne, napisanej pod kierunkiem ks. prof.
Ignacego Subery i przedłożonej Radzie Wydziału Prawa Kanonicznego
ATK w Warszawie, ks. J. Kałowski uzyskał stopień naukowy doktora
nauk prawnych. W pracy doktorskiej udowodnił, wbrew rozpowszechnionym zarzutom, legalność odnowy Zakonu Marianów.
Zaraz po uzyskaniu doktoratu ówczesne władze Wydziału Prawa
Kanonicznego ATK, zaproponowaly mu podjęcie zajęć dydaktycznych na tym Wydziale, w chrakterze starszego asystenta w Katedrze
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Historii Prawa Kościelnego w Polsce. Rok później został mianowany na stanowisko adiunkta. Dnia 29 czerwca 1981 roku na Wydziale
Prawa Kanonicznego ATK w Warszawie odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. J. Kałowskiego na podstawie przedłożonej dysertacji
pt. Działalność zakonodawcza księdza Józefa Turczynowicza. Studium
prawno-historyczne. Rozprawa została oparta na źródłach rękopiśmiennych Tajnego Archiwum Watykańskiego szczególnie Archiwum
Kongregacji Rozkrzewiania Wiary czyli Ewangelizacji Narodów i innych materiałach dykasterii Kurii Rzymskiej oraz przekazach archiwalnych, znajdujących się w archiwach państwowych i instytutów
zakonnych. Po przeprowadzonym przewodzie habilitacyjnym Rada
Wydziału Prawa Kanonicznego ATK nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, zatwierdzony następnie dnia 28 marca 1983 roku przez Centralną
Komisję Kwalifikacyjną do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni
Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów.
W dniu 15 października 1983 roku ks. J. Kałowski został powołany na stanowisko docenta we wspomnianej Katedrze Historii Prawa
Kościelnego w Polsce, jak również otrzymał nominację na kierownika
tejże Katedry. Na stanowisku docenta pracował w ATK do roku 1990.
Od 1 stycznia 1990 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Tytuł naukowy profesora nauk prawnych przyjął z rąk
Przezydenta RP 18 lipca 1994 roku. Na stanowisko profesora zwyczajnego w UKSW został mianowany od dnia 1 stycznia 2000 roku.
Główne kierunki działalności naukowej ks. J. Kałowskiego, a także
jego osiągnięć, koncentrowały się wokół zagadnień prawnych dotyczących instytutów zakonnych i świeckich oraz stowarzyszeń życia apostolskiego w ich rozwoju prawno-historycznym. Na uznanie zasługuje
fakt, że ks. J. Kałowski w swych opracowaniach opierał się na dotychczas niewykorzystanych i małodostępnych materiałach archiwalnych.
Pracując na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK i UKSW opublikował
kilka monografii, wiele artykułów (niektóre z nich są bardzo obszerne,
bo liczące ponad 50 stron), liczne recenzje (z reguły obcojęzycznych
dzieł z zakresu prawa zakonnego, w których wyrażał swój stosunek do
współczesnej literatury w tym zakresie), dwa biogramy, sprawozdania, hasła w języku włoskim, które zostały zamieszczone w Dizionario
degli Istituti di Perfezione.
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W pracach naukowych, ks. J. Kałowski nie tylko referował stan aktualnej wiedzy w dziedzinie życia konsekrowanego, lecz zajmował
także stanowisko korygujące niejednokrotnie dotychczasowe ustalenia
prawne w tej dziedzinie. Przykładem może być jego rozprawa habilitacyjna, w której Autor wykazał troskę ks. J. Turczynowicza o innowierców w Polsce w XVIII w., a zwłaszcza o nawróconych na wiarę
katolicką Żydów. Autor ukazał tę inicjatywę jako zjawisko oryginalne nie tylko dla polskiej lecz i ogólnokościelnej idei zakonodawczej
wymienionego okresu, a dotychczas prawie nieznaną. W monografii
udowodnił, że wśród zakonów pochodzenia rdzennie polskiego, zapoczątkowane przez ks. J. Turczynowicza – na terenach Wielkiego
Księstwa Litewskiego – instytuty zakonne stanowiły swoiste kuriosum.
Ich novum, jak na tamte czasy, polegało na przygotowaniu członków do
podjęcia życia o charakterze apostolskim. A więc w instytutach tych nie
składano ślubów uroczystych i nie zachowywano klauzury papieskiej.
Równocześnie, ks. J. Kałowski odkrył i dokonał analizy nieznanego
dotychczas aktu prawnego zredagowanego przez ks. J. Turczynowicza
dla męskiej i żeńskiej gałęzi stowarzyszenia życia Maryi, pt. Reguła
Zgromadzenia Sióstr Mariae Vitae, Wilno 1917. Należy dodać, że na
skutek kasaty zgromadzeń założonych przez ks. J. Turczynowicza
i zaginięciu źródeł, Autor miał do dyspozycji tylko fragmentaryczne
materiały złożone w aktach rzymskich Kongregacji. Musiał odczytać
z nich pewną całość. Z powodzeniem udało mu się odtworzyć nowe
formy życia zakonnego poszukiwane przez J. Turczynowicza, powoli
przyjmujące się w Kościele powszechnym. Dnia 1 października 1984 r.
Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki przyznał mu za pracę habilitacyjną nagrodę indywidualną trzeciego stopnia.
Ks. J. Kałowski, wspólnie z ks. prof. J. R. Barem był autorem pierwszego w kanonistyce polskiej komentarza do prawa o instytutach życia
konsekrowanego według KPK/1983 r. pt. Prawo o instytutach życia
konsekrowanego, Warszawa 1985, ss. 254. Publikacja ta przyniosła
odpowiedź na wiele budzących się wątpliwości w odniesieniu do odnowionego po Vaticanum II prawa zakonnego. Cennym wątkim jego
pracy było odniesienie podejmowanych zagadnień do historii życia zakonnego, dzięki czemu posoborowe ustwodawstwo zakonne zostało
zaprezentowane w odpowiednim kontekście czasu.
Szczególną zasługą ks. J. Kałowskiego było świadczenie pomocy
wielu instytutom życia konsekrowanego i stowarzyszeniom życia apo-
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stolskiego w zakresie dostosowywania prawa własnego do prawodawstwa powszechnego. Jego badania naukowe miały więc zastosowanie
praktyczne. Dokonał on redakcji lub przeredagował – dostosowując do
KPK/1983 i praktyki Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego – liczne konstytucje i dyrektoria, statuty etc. różnych instytutów zakonnych w naszym kraju i na
Ukrainie. Opracował również kryteria dotyczące powyższego zagadnienia w artykule pt. Konstytucje i inne zbiory prawne instytutów życia konsekrowanego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.,
Prawo Kanoniczne 29(1986) nr 1-2, ss. 149-184. Podał w nim określenie i podział zbiorów prawnych stosowanych w instytutach życia
konsekrowanego, zwracając szczególną uwagę na pojęcia ius proprium i constitutiones. Podjął również trud opracowania zawartości
tychże zbiorów, co jest szczególnie przydatne przy redakcji dokumentów prawnych w wielu instytutach życia konsekrowanego. W tej pracy
wykazywał się on rzadko spotykaną znajomością problemów odnoszących się do konstytucji i dlatego uchodził za jednego z największych znawców zagadnień dotyczących kodeksów fundamentalnych
czyli konstytucji. Jedną z jego bardziej interesujących prac z tej dziedziny jest pozycja pt. Przystosowanie konstytucji zakonnych do zarządzeń soborowych i posoborowych, Prawo Kanoniczne 23(1980) nr 3-4,
ss. 87-97.
Poza tym ks. J. Kałowski brał czynny udział w sporządzaniu różnych aktów prawnych dla wyższych przełożonych, szczególnie przełożonych instytutów żeńskich. W ramach licznych konsulatacji udzielał
cennych rad i pouczeń dotyczących rozwiązania konkretnych sytuacji
życia konsekrowanego – często trudnych i skomplikowanych.
Ks. J. Kałowski, w szczególny sposób zasłużył się dla nauki kanonistycznej w Polsce oraz w świecie przez wydanie drukiem – po promulgacji przez Jana Pawła II w dniu 18 października 1990 r. Kodeksu
Kanonów Kościołow Wschodnich – monografii pt. Prawo o instytutach życia konsekrowanego według Kodeksu Kanonów Kościołów
Wschodnich, Warszawa 1994, ss. 313. Pozycja ta jest pierwszą
w Polsce próbą całościowego, a jednocześnie gruntownego opracowania problemów specyficznych dla mnichów, zakonników oraz członków innych instytutów życia konsekrowanego katolickich Kościołów
Wschodnich.
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Autor, chociaż należał do Kościoła zachodniego, to jednak przy
omawianiu problemów zakonnych, charakterystycznych dla katolickich Kościołów Wschodnich, unikał latynizowania, tj. patrzenia na
poruszane zagadnienia z pozycji Kościoła łacińskiego, lecz w sposób
obiektywny poddał gruntownej analizie problemy zakonne charakterystyczne dla katolickich Kościołów Wschodnich. Można, jak napisał
w swojej recenzji ks. prof. dr hab. Tadeusz Pawluk, bez popadnięcia
w przesadę stwierdzić, że „dzieło pt. Prawo o instytutach życia konsekrowanego według Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, stanowi nie tylko wielki zaszczyt dla kanonistycznej nauki polskiej, ale,
jak można sądzić, będzie ono stanowiło wielką pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych różnych instytutów życia konsekrowanego Kościołów Wschodnich, a zwłaszcza na terenach byłego Związku
Radzieckiego”.
W 1999 roku ks. J. Kałowski opublikował książkę pt. Życie braterskie we wspólnocie, Warszawa 1999, ss. 286. Pozycja ta jest reakcją
Autora na palące problemy związane z kryzysem życia braterskiego we
wspólnotach zakonnych, poruszone już wcześniej w dokumencie zatytułowanym „Życie braterskie we wspólnocie – Congregavit nos in unum
Christi amor”, wydanym 2 lutego 1994 r. przez Kongregację Instytutów
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Podjęcie
tego zagadnienia dowodzi umiejętności Autora dostrzegania niezmiernie ważnych i aktualnych problemów współczesnego życia zakonnego. Jest to pierwsza monografia w kanonistycznej literaturze polskiej
poświęcona w całości życiu wspólnemu stanowiąca opracowanie istotnego elementu życia w instytutach zakonnych i stowarzyszeniach życia apostolskiego.
W publikowanych pracach naukowych ks. J. Kałowski odważnie podejmował trudne problemy i krytyczne rozwiązania kwestii spornych.
Jego stanowisko często odbiegało od dotychczas przyjętych rozwiązań.
I tak np. w obszernym artykule, pt. „Norma vitae” pierwsze konstytucje zakonu Marianów, Prawo Kanoniczne 26(1983) nr 3-4, ss. 113-162,
w oparciu o materiały źródłowe i praktykę Stolicy Apostolskiej, stosowaną w XVII i XVIII wieku, wbrew powszechnie przyjętej opinii
rozpowszechnionej w Zgromadzeniu Księży Marianów i poza mim
udowodnił, że pierwszy akt prawny zredagowany przez Stanisława
Papczyńskiego dla Zakonu Marianów, był kodeksem fundamentalnym,
czyli konstytucjami w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Ponadto
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w tym samym artykule ks. J. Kałowski wykazał, że instytucja powołana do istnienia przez Stanisława Papczyńskiego, nie była zakonem
eremickim w ścisłym tego słowa znaczeniu. Autor udowodnił także, że
przez pozwolenie udzielone pierwszym członkom Zakonu Marianów
na składanie profesji uroczystej, instytucja ta stała się pełnoprawną
osobą kościelną i nie wymagała już uzyskania dodatkowego zatwierdzenia ze strony Stolicy Apostolskiej.
W artykule pt. Problem zależności jurysdykcyjnej Zakonu Marianów
od Braci Mniejszvch Obserwantów, Prawo Kanoniczne 27(1984)
nr 1-2, ss. 119-144 wykazał, wbrew powszechnie utrzymywanym
i błędnym poglądom, że uzależnienie prawne Zakonu Marianów od
Braci Mniejszych Obserwantów, wynikało nie z przyjęcia Reguły dziesięciu cnót Najświętszej Marvi Panny, ale ze specjalnego aktu prawnego, wydanego przez Stolicę Apostolską na prośbę najwyższego
przełożonego Zakonu Marianów.
Trzeba zwrócić uwagę, że niektóre rozwiąznia prawne ks. J. Kałow
skiego zostały potwierdzone przez praktykę Kongregacji Instytutów
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, stosowaną przy zatwierdzaniu konstytucji instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Dotyczy to przede wszystkim
zagadnienia zasadności udziału przełożonego w głosowaniu rady, której zgody lub tylko głosu doradczego potrzebuje dla podjęcia decyzji.
Ks. prof. J. Kałowski, pomimo negatywnej odpowiedzi Papieskiej
Komisji do Autentycznej Interpretacji Kodeksu Prawa Kanonicznego
udzielonej w 1985 roku, na podstawie gruntownej analizy tekstu, norm
ogólnych KPK/1983 r. oraz praktyki Stolicy Apostolskiej udowodnił,
że przełożony, o ile istniała taka praktyka w instytucie, tzn. o ile głosował, to pomimo negatywnej odpowiedzi Papieskiej Komisji może
on przy podejmowaniu decyzji głosować wraz ze swoimi radnymi.
Ks. J. Kałowski udowodnił, że przełożony może głosować, gdyż
Papieska Komisja nic nie wspomniała o zniesieniu przeciwnego zwyczaju, co czyni gdy chce go abrogować.
Wśród wielu bieżących zagadnień życia zakonnego ks. J. Kałowski
zajmował się przede wszystkim prawodawstwem kościelnym dotyczącym instytutów o ślubach prostych; podziałem na chóry w żeńskich
instytutach zakonnych; formacją i zadaniami osób odpowiedzialnych
za nią, konstytucjami jako środkiem zabezpieczającym dziedzictwo in-
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stytutu; zagadnieniami dotyczącymi skutków prawnych różnych form
opuszczenia instytutu zakonnego.
Ponadto trzeba też podkreślić, że ks. J. Kałowski przyczynił się
w dużym stopniu do wykształcenia młodej kadry naukowej. Niektórzy
z jego studentów są profesorami na wydziałach prawa kanonicznego
w Polsce i za granicą, inni natomiast pełnią obecnie odpowiedzialne
funkcje w różnych instytutach zakonnych. Ks. J. Kałowski wypromował kilku doktorów, napisał szereg recenzji doktorskich, habilitacyjnych, magisterskich i wydawniczych.
Ks. J. Kałowski brał czynny udział w życiu Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Na Wydziale Prawa Kanonicznego sprawował
on odpowiedzialne funkcje. W latach 1984–1987 i 1993–1996 pełnił urząd prodziekana, a w latach 1987–1993 oraz 1999–2002 urząd
dziekana tegoż Wydziału. Ten ostatni urząd pełnił najdłużej spośród
innych dotychczasowych dziekanów Wydziału Prawa Kanonicznego
ATK (UKSW).
W latach 1976-1984 ks. J. Kałowski był sekretarzem Redakcji kwartalnika „Prawo Kanoniczne”, od 1984 r. zastępcą redaktora naczelnego
tegoż kwartalnika, a w latach 1997-2009 jego redaktorem naczelnym.
Z upoważnienia Jego Eminencji Księdza Kardanała Józefa Glempa,
Wielkiego Kanclerza wydziałów nauk kościelnych UKSW Prymasa
Polski, spełniał obowiązki cenzora kościelnego dla publikacji UKSW.
Jednocześnie był radcą prawnym i cenzorem Wydawnictwa Księży
Marianów. Swoją obecność na forum kanonistycznym ks. J. Kałowski
zaznaczył poprzez zorganizowanie kilku sympozjów naukowych poświęconych problematyce instytutów życia konsekrowanego. Był członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (Consociatio
Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo) i Stowarzyszenia
Kanonistów Polskich.
Przez wiele lat należał do Senatu ATK a następnie UKSW. Przynależał
do różnych komisji senackich, takich jak: Komisja Bibliograficzna,
Komisja Wydawnicza, Komisja RIC (Repertoire Bibliographiquedes
Institutions Chretiennes), Komisja Statutowa. Wiele wysiłku włożył
w opracowanie obowiązuącego Statutu UKSW. Wciąż żywo interesował się sprawami uczelni. O jego zaangażowaniu w życie Wydziału
Prawa Kanonicznego oraz całego Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego świadczy fakt, że aż dwanaście razy została mu przyznana nagroda rektorska.
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Ks. J. Kałowski posiadał duże doświadczenie oraz osiągnięcia w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej. W latach 1975-2003
prowadził wykłady i ćwiczenia na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK
i UKSW z następujących dyscyplin kanonicznych: historia źródeł i literatury prawa kanonicznego, historia powszechna prawa kanonicznego,
historia prawa kościelnego w Polsce, prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Ponadto problemy poruszane na wykładach omawiał zawsze w ich rozwoju historycznym.
Pracując na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW prowadził również
wykłady z prawa instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń
życia apostolskiego w Wyższym Seminarium Duchownym Księży
Marianów w Lublinie oraz w nowicjacie i na Wydziale Teologicznym
UKSW dla studentów studiujących w trybie zaocznym. Przygotował
wielu współbraci do ślubów wieczystych, prowadził zakonne miesięczne dni odnowy duchowej. W dowód uznania za pracę naukowodydaktyczną został odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Medalem
Komisji Edukacji Narodowej.
Przez wiele lat ks. J. Kałowski brał udział – w ramach komisji rekrutacyjnej – w egzaminach wstępnych na uczelnię, wykazując przy
tym wiele zaangażowania w pracach nad formacją kandydatów zgłaszających się na Wydział Prawa Kanonicznego UKSW. Od początku
zatrudnienia na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK był opiekunem
III roku studentów. Także dla pracowników (zwłaszcza młodszych)
Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW okazywał dużo wyrozumiałości i serca. Wydział traktował jako swój drugi dom i był często nazywany „Duszą Wydziału” pielęgnując wśród pracowników prawdziwie
rodzinną atmosferę.
Niech Bóg obdarzy go życiem wiecznym. Amen.

Nakładem
Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ukazała się książka

Bożena Listkowska, Artur Andrzejuk (red.)
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Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ŚP. KS. PROF. JULIAN KAŁOWSKI (1933-2011)
– W SŁUŻBIE BOGU I LUDZIOM
„Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli
bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana, jeżeli zaś umieramy, umieramy dla
Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana” (Rz 14,7). To głębokie w swojej treści stwierdzenie Apostoła Narodów zdaje się jednoznacznie wskazywać na sens naszego życia i naszego umierania. Oto
życie chrześcijanina, przepojone nadprzyrodzoną wiarą, powinno być
ofiarną i radosną służbą Bogu i ludziom, pełnioną z oddaniem i przekonaniem, że taka właśnie droga, na wskroś ewangeliczna, stanowi
prawdziwe świadectwo dawane Najwyższej Miłości. A z kolei śmierć
ucznia Pańskiego, poprzez którą ma się ostatecznie spełnić, winno być
dlań aktem pokornego oddania się w ręce Stwórcy, który z miłością
przygarnia do siebie swoje stworzenie.
Żyć nie dla siebie oznacza ciągłe otwieranie się na Boga i Jego łaskę, ale także, jeszcze trudniejsze, zwracanie się ku braciom, obumieranie własnemu „ja”, zapominanie o sobie i własnych korzyściach,
podejmowanie ofiar i wyrzeczeń na rzecz innych, wyzwalanie u innych radości.
Ś.p. ks. profesor Julian, nasz serdeczny kolega, przyjaciel, a dla wielu przyjazny nauczyciel i cierpliwy mistrz, nie żył dla siebie. Znając go
od ponad czterdziestu lat, dostrzegałem w nim zawsze przede wszystkim człowieka, chrześcijanina i kapłana, u którego Bóg i wiara zajmowały zdecydowanie pierwsze miejsce w hierarchii wartości. Zapewne
przykład głęboko religijnych rodziców – Stanisława i Zofii – i starannie
pielęgnowane tradycje katolickie w rodzinnym domu w Dziechcińcu
(w pobliżu Warszawy) wpłynęły na jego rozwój duchowy i powołanie do życia zakonnego, które rozpoczął w 1952 roku (liczył wówczas
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19 lat), wstępując do Zgromadzenia Księży Marianów, i składając tam
w 1957 roku profesję wieczystą, a następnie przyjmując pięć lat później,
we Włocławku, 24 czerwca 1962 roku, święcenia kapłańskie. Zarówno
śluby zakonne, jak i sakrament świeceń sprawiły, że oddał niepodzielnie swoje serce Temu, który tak wspaniałomyślnie powołał go do swojej służby. Jak trafnie napiszą, po latach tej służby, redaktorzy Księgi
Pamiątkowej (ks. prof. Józef Wroceński, dr Bożena Szewczul i ks.
mgr Andrzej Orczykowski) dedykowanej ks. prof. Julianowi z okazji
70. rocznicy urodzin, „powołujące spojrzenie Chrystusa dosięgło jego
umysłu, a nade wszystko napełniło miłością jego serce”. Wymienieni
redaktorzy dodali następnie i takie zdanie: „Tę rzeczywistość rozumieją ci, którzy pozwolą zafascynować się miłością Bożą”. Do tej rzeczywistości nawiązano w tytule tejże Księgi Pamiątkowej, który brzmi:
Semel Deo dedicatum non est ad usos humanos ulterius transferendum
(To, co raz Bogu zostało ofiarowane, nie może być więcej przeznaczone na użytek czysto ludzki). Jak dobrze harmonizuje to zdanie, pochodzące zresztą ze znakomitego zbioru prawa kanonicznego, z osobą
zmarłego przed tygodniem Zakonnika i Kapłana. Miał on bowiem, co
nietrudno było wyczuć, głęboką świadomość tego, komu się ofiarował
i poświęcił. Żył więc wciąż dla Pana, nie szczędząc w Jego służbie
czasu i gorliwości. Za ten przykład tak jednoznacznej postawy chrześcijanina, zakonnika i kapłana, bez reszty oddanego Zgromadzeniu
i Kościołowi, jesteśmy – nie tylko my, kapłani – szczerze wdzięczni
naszemu starszemu Koledze, który poprzedził nas ze znakiem wiary.
Swoje powinności zakonne i kapłańskie, poczynając od posługi
w Krakowie, poprzez Grudziądz (spowiednik), Warszawę (kapelan szpitala), Skórzec (socjusz magistra nowicjatu i zastępca ekonoma domu), aż do rozpoczęcia studiów kanonistycznych w Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie w 1968 roku, wypełniał z poświęceniem dla swoich podopiecznych. Już wtedy dobrze rozumiał, że życie
wyłącznie dla siebie nie ma większego znaczenia, i że życie dla Boga
wyraża się także w postawie nachylania się ku ludziom. Z miłości ku
tym ostatnim, szczególnie Marianom, skutecznie wykazał w swojej
pracy magisterskiej – w oparciu o nowo odkryte źródła – bezzasadność
zarzutów Józefa Stanisława Pietrzaka i jego zwolenników stawianych
Zgromadzeniu w odniesieniu do jego odnowy.
Ujawnione już wówczas zamiłowanie ks. Juliana do pracy badawczej, zatrudnionego na Wydziale Prawa Kanonicznego od 1975 roku,
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pogłębione penetrowaniem raz po raz archiwów Stolicy Apostolskiej,
uczyniło zeń wybitnego znawcę historii źródeł prawa kanonicznego,
pomnażającego jednocześnie stan wiedzy o Zgromadzeniu Księży
Marianów (kwestiom dziejów Zgromadzenia poświęcił rozprawy:
doktorską – w 1975 i habilitacyjną – w 1981 roku, korygując w nich
szereg dotychczasowych ustaleń historyków Kościoła). Stał się też
ks. Profesor (tytuł ten uzyskał w 1994 roku) cenionym specjalistą
w zakresie prawa zakonnego, ogłaszając m.in. – wraz ze swoim mistrzem, o. prof. Joachimem Romanem Barem, pionierski w kanonistyce rodzimej komentarz do kodeksowego prawa o instytutach życia
konsekrowanego.
Bez cienia przesady można powiedzieć, że swoją pracę naukową,
o dydaktycznej nie wspominając, Zmarły traktował w kategoriach
posługi prawdzie i ludziom, nie szukając nigdy własnej chwały, nie
pragnąc uznania, nie pretendując do nagród i odznaczeń, choć te przychodziły same. Wymownym zaś przykładem tego, że również uprawianie nauki można traktować jako formę życia dla innych, może być
angażujące okazywanie przez Profesora fachowej pomocy licznym instytutom życia konsekrowanego i stowarzyszeniom życia apostolskiego (w Polsce i na Ukrainie) w dostosowywaniu prawa własnego do
nowego, posoborowego ustawodawstwa powszechnego, podobnie jak
współudział w sporządzaniu wielu aktów prawnych wyższych przełożonych, szczególnie instytutów żeńskich.
To szerokie otwieranie się ku innym wspominanego dziś bliskiego nam Kanonisty znajdowało swój wyraz, niepozbawiony swoistego
kolorytu, w pełnieniu przezeń odpowiedzialnych funkcji w ATK, a następnie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w szczególności funkcji dziekana i prodziekana Wydziału Prawa Kanonicznego
(w latach 1984-2005 pełnił je przez 18 lat, należąc jednocześnie
do Senatu uczelni). Wydział ten stał się wówczas drugim domem
ks. Dziekana, który z godnym podziwu oddaniem i zaangażowaniem
poświęcał swoje siły i swój czas w trosce o rozwój tej jednostki, powiększanie kadry naukowej, pozyskiwanie środków na prawidłowe
funkcjonowanie Wydziału czy przyjmowanie studentów. Znamienne
jest w tym wszystkim jakże życzliwe, serdeczne, a przy tym napawające optymizmem podejście naszego Dziekana do każdego interesanta i rozmówcy. Konserwatysta w najlepszym tego słowa znaczeniu,
mający swoje zdanie, którego skutecznie potrafił bronić, stanowczo
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opowiadający się za specyficznym charakterem uczelni, stroniący
od wszelkich „nowinek”, daleki był jednak od irracjonalnego uporu
czy taniego lekceważenia kogokolwiek. Zza dziekańskiego biurka,
w skromnym wówczas pomieszczeniu, dochodziły zawsze słowa
przyjazne, a wrodzony optymizm doświadczonego w administracji
Dziekana udzielał się obsiadającym mały, okrągły stolik profesorom,
adiunktom i asystentom. A gdy mimo najlepszej woli posunął się
w czymś za daleko, wrodzona wrażliwość nakazywała mu bardzo
szybko przeprosić drugą stronę, a nie było w tym nigdy zdawkowości
czy zwykłej kurtuazji. Nie należał zresztą do tzw. dyplomatów, zdobywając się zawsze na szczerość, otwartość i prostotę. Trudno też będzie
nam zapomnieć ujmującego uśmiechu naszego przełożonego, kolegi
i jego ulubionych łacińskich aforyzmów, dykteryjek czy naprędce
przypomnianych sobie żartów. W tym miejscu należy jednak dopowiedzieć, iż spraw poważnych nigdy nie zwykł obracać w żarty.
Tak jak ks. profesor Julian Kałowski, przeżywszy 78 lat, nie żył
dla siebie, tak również nie umierał dla siebie. Pogarszający się od pięciu lat stan jego zdrowia, szczególnie od 2009 roku, nie tyle zdawał
się niepokoić jego samego, ile raczej nas, jego przyjaciół i kolegów.
Dla niego – chrześcijanina, kapłana i zakonnika, człowieka głębokiej
wiary – prawda o spotkaniu z Bogiem w wieczności nie była abstrakcją. Dobrze wiedział, że przez śmierć Chrystusa, śmierć Jego uczniów
zyskała swój ostateczny sens – jako przejście, jak to powiedział ks.
Rektor naszej uczelni przy trumnie Zmarłego – do nowej przestrzeni
Bożej miłości. Wszelkie pogłębiające się symptomy poważnej choroby, w tym ostatnio zawał serca, przyjmował ze spokojem i poddaniem
się woli Tego, który jest Panem życia. Utwierdzały nas w tym przekonaniu odwiedziny Chorego w Szpitalu Bielańskim, choć kontakt z odchodzącym Kolegą czy Nauczycielem stawał się coraz trudniejszy.
Leopold Staff powiedział kiedyś, że „wszystkie filozofie urodziły
się ze spojrzenia utkwionego w niepocieszoność śmierci. W istocie
uczą one: jak chcieć, czego się nie chce”. Wspominając dzisiaj naszego Brata, śp. ks. profesora Juliana, i polecając go gorąco Bożej miłości, pragniemy ubogacić się jego wiarą, wyrażając jednocześnie ufne
przekonanie, że skoro nie żył dla siebie, dla siebie też i nie umarł.
I że umarł dla Pana i do Niego nadal należy.

Warszawa, 15.12.2009 r.
Uchwała nr 29/ 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
Pani Ambasador dr Hannie Suchockiej oraz wyznaczenia
recenzentów
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
Państwa Polskiego w okresie pełnienia funkcji Premiera Rządu, a także
działań na rzecz uregulowania relacji między Kościołem a Państwem
w Polsce postanawia wystąpić do Senatu Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z wnioskiem o wszczęcie
procedury zmierzającej do nadania tytułu doktora honoris causa Pani
Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Dr Hannie Suchockiej oraz
o wyznaczenie dwóch recenzentów. Jako recenzentów proponuje się:
1. Ks. bp prof. dr hab. Tadeusza Pieronka
2. Ks. prof. dr hab. Wojciecha Góralskiego
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
					
ks. prof. Józef Wroceński
Dziekan WPK
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Uchwała Nr 8/2011
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa
Pani dr Hannie Suchockiej, Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej
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 UKSW
pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla działalności Pani dr Hanny
Suchockiej, która wniosła wielki wkład w rozwój nauk prawnych,
zwłaszcza w zakresie prawa konstytucyjnego, praw człowieka i transformacji ustrojowej, a także w sferze służby publicznej, pełniąc ważne
funkcje w organach władzy Rzeczypospolitej Polskiej jak i na arenie
międzynarodowej. W swojej rozległej działalności naukowej i politycznej zarówno w kraju, jak i na forum międzynarodowym reprezentuje
prawdziwe wartości, w tym również uniwersalne wartości chrześcijańskie. Jest wzorem polityka, dla którego dobro Rzeczypospolitej
i dobro jej obywateli to najwyższe prawo, któremu podporządkowane są wszelkie działania. W ramach tych działań należy podkreś
lić jej wkład w normalizację stosunków Kościół-państwo w Polsce.
Mianowanie Jej przed 10. laty ambasadorem Rzeczypospolitej przy
Stolicy Apostolskiej i sprawowanie tej funkcji w okresie kolejnego
pontyfikatu wymownie świadczy o kompetencjach Pani dr Hanny
Suchockiej. Bogata twórczość naukowa, działalność polityczna i spo-
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łeczna, doniosłe dokonania w zakresie budowania mostów między
wspólnotą polityczną i religijną w sposób niekwestionowany potwierdzają jej wysoki autorytet w sferze naukowej i w życiu publicznym.
W uznaniu wielorakich zasług Senat postanawia nadać Pani dr Hannie
Suchockiej, Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rektor
Ks. Prof. dr hab. Henryk Skorowski
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Q. F. F
F. Q. S.
SUMMIS AUSPICIIS REI PUBLICAE POLONORUM
ET
SANCTAE APOSTOLICAE SEDIS
NOS

HENRICUS 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

IOSEPH KRUKOWSKI
IURIS CANONICI DOCTOR HABILITATUS
IN FACULTATE IURIS CANONICI PROFESSOR ORDINARIUS,
PROMOTOR RITE CONSTITUTUS

SENATUS UNIVERSITATIS STUDIORUM
CARDINALIS STEPHANI WYSZYŃSKI
VARSOVIAE SITAE
AUCTORITATE

DIE VICESIMA SEPTIMA MENSIS IANUARII A. D.

MMXI DECLARATA

IN
EXCELLENTISSIMAM AC SPECTABILISSIMAM DOMINAM
DOMINAM

HANNAM SUCHOCKA

AB ANNO DOMINI MMI REI PUBLICAE POLONORUM LEGATAM
DIPLOMATORIAM APUD SANCTAM APOSTOLICAM SEDEM TEMPORIBUS
PONTIFICATUUM BEATI IOANNIS PAULI PAPAE II EIUSQUE SUCCESSORIS
BENEDICTI PAPAE XVI☼
PRAESIDEM SUPREMI CONSILII ADMINSTRORUM REI PUBLICAE IN
POLONIA ANNIS MCMXCII ET MCMXCIII ET POSTEA AB ANNO MCMXCVII
USQUE AD ANNUM MM REI IUDICIARIAE PRAEPOSITAM ATQUE
COGNITRICEM GENERALEM CIVITATIS☼
CUIUS STUDIO ATQUE OPERA RESTITUTA EST PERPETUOQUE CRESCIT
FIDES ATQUE BENEVOLENTIA, QUAE OLIM INTER POLONIAM ET SANCTAM
SEDEM INTERCEDEBAT, EIUS ENIM REGIMINE CIVITATEM NOSTRAM
DIRIGENTE ANNO MCMXCIII INITUM EST A NOBIS FOEDUS, QUOD
CONCORDATUM DICITUR ☼
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LEGATAM IN PARLAMENTUM POLONUM ALIQUOTIES ELECTAM ☼ QUAE
STUDIA IURIDICA IN UNIVERSITATE STUDIORUM ADAMO MICKIEWICZ
DICATA, POSNANIAE SITA, PERDUXIT ET IN HOC CLARISSIMO ATHENAEO
GRADUM DOCTORIS IURISPRUDENTIAE ASSECUTA EST☼QUAE
SUIS STUDIIS SCRIPTISQUE IN IURISPRUDENTIAE THESAURUM MULTA
APPORTAVIT ☼
QUAE APUD POLONOS ET ALIAS NATIONES MAXIMAM GLORIAM ADEPTA
EST PROPTER SUA MERITA ERGA REM PUBLICAM VARIOSQUE CIVIUM
ORDINES ET COETUS, PRAECIPUE AUTEM PROPTER ADHIBITAM CURAM,
UT RELIGIOSI ET LAICI MELIUS SESE INVICEM INTELLEGERENT ☼
DECORATAM CRUCE MAGNA ORDINIS BEATI PAPAE PII IX ☼
QUAE EST DOCTOR HONORIS CAUSA UNIVERSITATIS OKLAHOMAE
ET PONTIFICIA E ACADEMIAE THEOLOGICAE CRACOVIENSIS HODIE
HABENTIS NOMEN PONTIFICIAE UNIVERSITATIS CRACOVIENSIS IOANNIS
PAULI II ☼
QUAE VITA SUA NOBIS OMNIBUS DEMONSTRAT, QUOMODO IN SCIENTIIS
ARTIBUSQUE COLENDIS ET IN RE PUBLICA ADMINISTRANDA VIRTUTES
HUMANAS ET CHRISTIANAS SEQUI POSSIMUS ☼CUI NUMQUAM
FORTITUDO DEFUIT QUIN FIDELITER AMPLECTERETUR ID, QUOD IUSTUM
ET HONESTUM PUTARET

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. IOSEPH KRUKOWSKI
DATUM VARSOVIAE, DIE VICESIMA SEPTIMA MENSIS MAI A.D. MMXI
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KS. JÓZEF KRUKOWSKI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

LAUDACJA
wygłoszona przez Promotora
podczas wręczenia dyplomu
Doktora honoris causa
Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie
Pani dr Hannie Suchockiej
Eminencjo,
Ekscelencje,
Magnificencjo Księże Rektorze,
Wysoki Senacie Akademicki,
Szanowni Przedstawiciele świata nauki, kultury i polityki,
Panie i Panowie!
I
Zebraliśmy się w tym pięknym audytorium, aby uczestniczyć
w podniosłej uroczystości nadania przez Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie najwyższej godności akademickiej pani dr Hannie Suchockiej, uczonemu, politykowi i dyplomacie,
za wybitne osiągnięcia i zasługi w dziedzinie normalizacji stosunków
między Państwem i Kościołem.
Ośmielam się twierdzić, iż jakkolwiek pani Hanna Suchocka jest
kobietą, to jednocześnie jest „wybitnym mężem stanu”. Dlaczego?
Dlatego, że mężem stanu jest polityk bez względu na płeć, który dla
dobra wspólnego podejmuje odważane decyzje, mające dalekosiężne
i pożyteczne skutki w skali krajowej i międzynarodowej. Niewątpliwie
do takich decyzji, jakie w swoim czasie podejmowała pani dr Hanna
Suchocka, należy podpisanie Konkordatu między Stolicą Apostolską
i Rzeczpospolitą Polską w dniu 28 lipca 1993 r. Była to Jej suwerenna
decyzja, jako prezesa Rady Ministrów, którą podjęła na własną odpowiedzialność. Jakkolwiek podpis pod Konkordatem w imieniu RP

26

doktoraT honoris causa

[12]

złożył główny negocjator ze strony państwowej ś.p. prof. Krzysztof
Skubiszewski, minister spraw zagranicznych, to nie podlega wątpliwości fakt, że nie złożyłby on tego podpisu, gdyby nie otrzymał upoważnienia prezesa Rady Ministrów.
Dokonując retrospekcji historycznej – po upływie 18 lat, jakie upłynęły od tego wydarzenia – można powiedzieć, że decyzja ta miała epokowe znaczenie w procesie normalizacji stosunków między Państwem
polskim i Stolicą Apostolską oraz stabilizacji sytuacji prawnej Kościoła
katolickiego w Polsce, zainicjowanym w 1989 r. Przyczyniła się ona
bowiem do zakończenia trudnej tymczasowości, jaka zaistniała po zerwaniu konkordatu z 1925 r. przez władze komunistyczne w 1945 r.
Należy przy tym pamiętać, że Konkordat z 1993 r. jest oparty na innych
zasadach aniżeli Konkordat z 1925 r. Konkordat ten jest bowiem oparty na zasadzie poszanowania przez Stolicę Apostolską niepodległości
demokratycznego Państwa polskiego i jego świeckości w wersji separacji przyjaznej, po odrzuceniu pozostałej po reżimie komunistycznym
separacji wrogiej. Konkordat ten zainicjował proces kształtowania nowego modelu relacji państwo-Kościół, w którym państwo zapewnia
każdemu człowiekowi ochronę wolności sumienia i religii w życiu
prywatnym i publicznym, oraz poszanowanie zasady autonomii i wzajemnej niezależności Kościoła i Państwa, każdego w swojej dziedzinie,
jako dwóch społeczności odmiennego typu. Należą do nich bowiem
jednocześnie – chociaż pod innym względem – ci sami ludzie. Dlatego
Kościół i państwo powinny ze sobą współdziałać, a w pewnym zakresie nawet współpracować, dla dobra wspólnego człowieka, rodziny
i narodu. Współdziałanie to może być bardziej owocne, gdy zostanie
uzgodnione w formie umowy międzynarodowej, jaką jest Konkordat.
Patrząc dziś na decyzję pani premier Hanny Suchockiej w sprawie
normalizacji stosunków państwo-Kościół z perspektywy historycznej,
możemy z pełną satysfakcją stwierdzić, że była to decyzja o wielkiej
doniosłości nie tylko dla Kościoła katolickiego ale również dla innych
związków wyznaniowych w Polsce. Gwarancje wolnościowe wpisane do Konkordatu zostały bowiem z poszanowaniem zasady równości
rozszerzone na drodze ustawowej na wszystkie związki wyznaniowe,
mające uregulowaną sytuację prawną na podstawie umowy wynegocjowanej przez Rząd z ich przedstawicielami.
Co więcej, ten model relacji państwo-Kościół, jaki został wpisany
do Konkordatu i utrwalony w Konstytucji RP z 1997 r. (art. 25), po
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wejściu Polski do Unii Europejskiej „implicite” został potwierdzony
w Traktacie Lizbońskim, mimo sekularyzacyjnych i antychrześcijańskich dążeń niektórych polityków.
Co więcej, ten model normalizacji stosunków między państwem
a Kościołem w formie umowy międzynarodowej miał doniosłe znaczenie nie tylko dla Polski. Stał się bowiem wzorem dla innych demokratycznych państw postkomunistycznych Europy środkowo-wschodniej,
jak Chorwacja, Węgry, Słowenia, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia,
Albania, Bośnia i Hercegowina. Niewątpliwie, była to pozytywna odpowiedź na oczekiwania błogosławionego Jana Pawła II Wielkiego,
któremu bardzo zależało na tym, aby stosunki między Kościołem
i Państwem miały umocowanie w konwencji międzynarodowej.
Z punktu widzenia dobra nauki polskiej pragnę jeszcze dodać, że
w oparciu o gwarancje, jakie zostały wpisane do Konkordatu, powstały w Polsce dwa nowe uniwersytety: uniwersytet państwowy z wydziałami nauk kościelnych i nauk świeckich, jakim jest nasz UKSW
w Warszawie, utworzony w drodze przekształcenia ATK; i Papieski
Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie; oraz szereg wydziałów teologicznych na uniwersytetach państwowych.
II
Tak doniosłej wagi decyzja, która skłoniła Radę Wydziału Prawa
Kanonicznego do podjęcia uchwały potwierdzonej przez Senat
Akademicki UKSW w sprawie nadania pani premier Suchockiej doktoratu honoris causa, została podjęta przez osobę posiadającą odpowiednią formację duchową, odznaczającą się głębokim zrozumieniem
potrzeby respektowania hierarchii wartości w systemie prawa i mającą
znaczący wpływ na kierunek przemian zachodzących w życiu społeczno-politycznym w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Pragnę więc
dodać kilka informacji dotyczących jej życia i działalności publicznej.
Pani dr Hanna Suchocka urodziła się w Pleszewie (1946 r.) w rodzinie polskiej i katolickiej. Studia prawnicze odbyła na Wydziale Prawa
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1968 r.) i po ukończeniu studiów ze względu na szczególne uzdolnienia do pracy naukowej
została zatrudniona w Katedrze Prawa Państwowego na tymże wydziale, lecz po roku pracy została zwolniona z powodu odmowy wstąpienia
do PZPR. Następnie przez kilka lat pracowała w Instytucie Przemysłu
Drobnego i Rzemiosła, ale w 1971 r. ponownie podjęła pracę naukową
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na macierzystym wydziale, gdzie w 1975 r. uzyskała stopień doktora
nauk prawnych.
W dalszym życiu pani dr Hanny Suchockiej można wyróżnić kilka uzupełniających się nurtów, a mianowicie: naukowy, polityczny
i dyplomatyczny.
Gdy chodzi o działalność naukową, to w latach 1988-1992 pani
dr Hanna Suchocka prowadziła wykłady i pełniła funkcję kierownika katedry prawa konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Prawa
Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które przerwała ze względu na podjęcie poważnych funkcji państwowych. W 1995 r.
prowadziła wykłady na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie
(USA); prowadziła także zajęcia w „Instytucie Europa” na ATK
w Warszawie. W 1998 r. podjęła pracę w Centrum Praw Człowieka
Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, z którym formalnie jest związana do chwili obecnej. Jako wybitny specjalista w dziedzinie nauk
prawnych uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych o zasięgu
krajowym i międzynarodowym. M.in. podczas konferencji międzynarodowej zorganizowanej przez Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa
Naukowego KUL we współpracy z niemiecką organizacją „Stiftung
Gesellschaft für Rechts Politik” w 2003 r. w Lublinie wygłosiła odczyt „Rola konkordatu w procesie normalizacji stosunków między
państwem i Kościołem w Europie środkowo-wschodniej”, a w 2006 r.
uczestniczyła w Trewirze w międzynarodowej konferencji „Tożsamość
kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny”, podczas której
przedłożyła wykład „Pokojowa funkcja wolności religijnej”.
Gdy chodzi o dorobek naukowo-badawczy naszej Laureatki, to pod
względem ilościowym obejmuje ponad osiemdziesiąt publikacji w różnych językach. Pod względem merytorycznym zaś dotyczy doniosłej
wagi problemów z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowej
ochrony praw człowieka i transformacji ustrojowych w Polsce – wiodących od totalitaryzmu komunistycznego do demokracji – z uwzględnieniem aksjologicznego wymiaru prawa. W swoich publikacjach
naukowych podejmuje także problemy z zakresu stosunków między
państwem a Kościołem i ukazuje własne stanowisko co do sposobów
ich rozwiązywania w konkretnych warunkach społeczno-politycznych
i kulturowych. Szczególne znaczenie w Jej dorobku naukowym mają
publikacje dotyczące poszanowania prawa człowieka do wolności sumienia i religii nie tylko w życiu prywatnym ale również w życiu pu-
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blicznym w Unii Europejskiej oraz respektowania obecności Kościoła
w życiu publicznym.
Drugim nurtem w życiu pani dr Hanny Suchockiej jest działalność polityczna w skali krajowej i międzynarodowej. Należy tu docenić Jej aktywny udział w pracach legislacyjnych i w funkcjonowaniu
Rządu III Rzeczypospolitej. Jako poseł na Sejm wniosła pewien wkład
w przebudowę całego systemu prawa polskiego, uczestniczyła aktywnie w debatach nad stanowieniem nowych ustaw. W szczególności
w pracach nad projektem Konstytucji RP w latach 1990-1993 przewodniczyła sejmowej komisji ds. projektu Konstytucji, a następnie
w latach 1994-1997 uczestniczyła w pracach Komisji Konstytucyjnej
Zgromadzenia Narodowego, uwieńczonych uchwaleniem Konstytucji
z 2 kwietnia 1997 r., a także w debacie nad ratyfikacją Konkordatu
i w pracach związanych ze stanowieniem ustaw wykonawczych do
Konkordatu.
Znaczący wkład pani dr Hanny Suchocka wniosła także w przebudowę ustroju naszego państwa pełniąc funkcję premiera rządu RP
w latach 1992-1993. Podczas jej kadencji właśnie nastąpiło wspom
niane już podpisanie Konkordatu między Stolicą Apostolską
i Rzeczpospolitą Polską. Następnie w latach 1997-2000 sprawowała
funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Jako minister sprawiedliwości kontynuowała niezwykle trudne zadanie reformy systemu wymiaru sprawiedliwości, funkcjonującego niesprawnie
w Polsce postkomunistycznej. Jej aktywność polityczna wyraziła się
także w przewodniczeniu Forum Polsko-Ukraińskiemu w latach 1996-1997, w członkostwie w międzynarodowym Stowarzyszeniu byłych
prezydentów i premierów „Inter Action Council”, a także w Klubie
Madryckim; a od 2000 r. w uczestnictwie w pracach międzynarodowej
organizacji kobiet „Hall of Feme. International Woman’s Forum”.
Nowy etap w Jej życiu publicznym stanowi działalność dyplomatyczna. W 2001 roku pani dr Hanna Suchocka otrzymała bowiem nominację Prezydenta RP na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego
i pełnomocnego Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej
z siedzibą w Rzymie. Pełniąc tę funkcję przez 10 lat nieustannie wnosi twórczy wkład w rozwój dobrych stosunków między Państwem
polskim i Kościołem katolickim podczas pontyfikatu naszego rodaka
Jana Pawła II i pontyfikatu jego następcy Benedykta XVI. W ramach
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swej działalności dyplomatycznej wykazuje niezwykłą aktywność
na polu umacniania historycznej więzi kulturowej między Narodem
polskim i Kościołem katolickim, w szczególności przez organizowanie bezpośrednich spotkań nie tylko z wybitnymi politykami i polskimi biskupami, odbywającymi podróże „ad limina Apostolorum”, ale
także ze zwykłymi pielgrzymami polskimi do centrum chrześcijaństwa. Obserwując Jej pozycję i działalność na tym stanowisku należy
stwierdzić, że spełniły się postulaty Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana
Wyszyńskiego, który myśląc o przeszłości i przyszłości stosunków
między Państwem i Kościołem, wielokrotnie i wytrwale mimo ówczesnych przeciwności podkreślał, że Naród Polski zasługuje na to, aby
przedstawiciel Polski przy Stolicy Apostolskiej był przedstawicielem
dyplomatycznym pierwszej klasy, jak również, aby Stolica Apostolska
miała w Polsce przedstawiciela dyplomatycznego pierwszej klasy
w randze nuncjusza apostolskiego w Warszawie. Dlatego dzisiaj z pełną satysfakcją możemy stwierdzić, że ambasador Polski przy Stolicy
Apostolskiej w osobie pani dr Hanny Suchockiej nie tylko formalnie ale rzeczywiście jest naszym przedstawicielem dyplomatycznym
pierwszej klasy.
Nadanie doktoratu honoris causa pani dr Hannie Suchockiej jest
wyrazem naszego głębokiego uznania i szczerej wdzięczności za doniosły wkład w budowanie dobra wspólnego jednocześnie Kościoła
i Narodu, związanego przez chrzest i kulturę z systemem wartości
chrześcijańskich, wyrażający się w wielu różnych formach Jej działalności publicznej.
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PRZYCZYNY I PROCEDURA WYDALANIA
DUCHOWNYCH WEDŁUG NORM I PRAKTYKI
KONGREGACJI NAUKI WIARY
Treść: Wstęp. – 1. Krótki zarys modyfikacji dokonanych przez Benedykta XVI do
Norm dotyczących delicta graviora. – 2. Normy zasadnicze (Normae Substantiales).
– 3. Normy proceduralne, których należy przestrzegać w przypadkach dotyczących
graviora delicta. – 4. Zakończenie.

Wstęp
Kościół, na mocy swojej misji, prowadzi wiernych ku zbawieniu
głosząc Słowo Boże, udzielając Sakramentów Świętych, zachęcając
czy też upominając. Karanie jest postrzegane jako ostateczność, kiedy
już zostaną wyczerpane wszystkie inne środki mające na celu zapobieżenie złu i doprowadzenie wiernego do poprawy (por. kan. 1341).
Historia stosowania kar w Kościele ukazuje, które przestępstwa
były szczególnie niebezpieczne w poszczególnych okresach dziejów
i jak surowe kary za nie stosowano. W obecnym prawodawstwie przestępstwa i kary grożące za ich popełnianie zostały zawarte w VI części
Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK/1983). Ta właśnie część zawiera tak zwane prawo karne, które obejmuje całokształt norm prawnych
dotyczących konsekwencji naruszenia prawa, przekroczenia ustawy
karnej lub nakazu karnego. Zawiera ona 89 kanonów i dzieli się na
dwie części. Pierwsza z nich zawiera ogólną problematykę przestępstw
i kar, druga zaś poszczególne typy rodzajowe przestępstw. W konkretnych kanonach prawodawca określa ustawowe znamiona przestępstwa
i kary grożące za ich popełnienie – sankcje karne. Druga część Księgi
VI KPK/1983 nie jest jednak zamkniętym katalogiem przestępstw
w Kościele. Życie niesie ze sobą rozmaite sytuacje, które wymagają
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odpowiednich, konkretnych interwencji ze strony Kościoła. Te interwencje, postanowienia Stolicy Apostolskiej, mają na celu zapobieżenie
popełnianiu przestępstw, ochronę dobra wspólnego wiernych, które ze
względu na popełnione przestępstwo zostało naruszone, jak też doprowadzenie do nawrócenia wiernego.
W tym miejscu należałoby przypomnieć, że przestępstwo jest to zewnętrznie i moralnie poczytalne przekroczenie ustawy karnej, do której
dołączona jest sankcja karna, przynajmniej nieokreślona. Przestępstwo
ma również miejsce wtedy, gdy dochodzi do przekroczenia nakazu
karnego w zakresie zewnętrznym (por. kan. 1321 § 1 i kan. 1399).
Zewnętrzność charakteryzuje się tym, że działanie przestępcze widać,
słychać, także wtedy, gdy nikt nie był świadkiem działania. Każde
przestępstwo jest grzechem, ale nie każdy grzech jest przestępstwem.
Zewnętrzne przekroczenie ustawy karnej następuje przez działanie: na
przykład zdrada tajemnicy spowiedzi, namawianie przez duchownego penitenta do grzechu przeciwko Szóstemu Przykazaniu Dekalogu,
rozgrzeszenie wspólnika grzechu przeciwko Szóstemu Przykazaniu
Dekalogu, lub przez zaniechanie działania, czyli nie wykonanie nakazu karnego. Jeśli ustawa ma sankcję karną to jej przekroczenie jest
przestępstwem. By zaistniało przestępstwo to przekroczenie ustawy
karnej lub nakazu karnego, musi być także moralnie poczytalne. Nie
wystarczy, że ktoś jest jego fizyczną przyczyną. Sprawca musiał być
zdolny do rozpoznania czynu i kierowania działaniem. Jeśli sprawca
jest osobą, która trwale jest niezdolna posługiwać się rozumem, nie
można w takim przypadku mówić o popełnieniu przestępstwa. Innymi
słowy musi występować świadomość działania i możliwość postępowania. Skutkiem prawnym przestępstwa jest naruszenie porządku
wspólnoty Kościoła i powstanie określonej szkody społecznej, która
domaga się naprawienia.
Za poszczególne przestępstwa, w zależności od ich ciężaru, mogą
być nakładane różne kary. W myśl kan. 1399 KPK sprawca może być
pociągnięty do odpowiedzialności karnej, jeśli naruszenie ustawy jest
szczególnie ciężkie. Ciężar przestępstwa zależy od waloru naruszenia
ustawy, stopnia winy i powstałej szkody.
Nie sposób w tym miejscu dokonywać dokładnego katalogu przestępstw i kar z nimi związanych, których dopuścić się mogą zarówno
osoby duchowne, jak i świeckie. Nie jest to również celem niniejszego przedłożenia, bowiem jego temat skupia się tylko na przy-
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czynach i procedurze wydalania duchowych (do stanu świeckiego)
w świetle obowiązujących norm i praktyki Kongregacji Nauki Wiary,
o czym szczegółowo będzie mowa poniżej.
Utrata stanu duchownego, czyli przeniesienie osoby duchownej do
stanu świeckiego jest niewątpliwie najsurowszą karą, jaka może spotkać duchownych za popełnienie przestępstwa. W myśl kan. 290 KPK,
święcenia raz ważnie przyjęte nigdy nie tracą ważności, jednakże duchowny traci stan duchowny:
1° przez wyrok sądowy lub dekret administracyjny, stwierdzający
nieważność święceń;
2° przez karę wydalenia nałożoną zgodnie z przepisami prawa;
3° przez reskrypt Stolicy Apostolskiej, którego to reskryptu Stolica
Apostolska udziela diakonom tylko z poważnych przyczyn, a prezbiterom z najpoważniejszych.
Chcąc ukazać przyczyny i procedury wydalania duchownych ze stanu kapłańskiego według norm i praktyki Kongregacji Nauki Wiary,
trzeba odwołać się do Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis tutela Jana Pawła II z 30 kwietnia 2001 r. Dokument ten dotyczy ciężkich przestępstw (graviora delicta), zastrzeżonych Kongregacji Nauki
Wiary, za które może zostać wymierzona najcięższa kara, jaką jest wydalenie ze stanu duchownego, jeśli sprawcą przestępstwa jest osoba
duchowna. O tymże dokumencie Kongregacja Nauki Wiary poinformowała wszystkich biskupów Kościoła katolickiego oraz innych zainteresowanych ordynariuszy i hierarchów pismem z 18 maja 2001 r.
Powiadamiało o nowym prawie oraz o nowych procedurach, które zastępowały instrukcje Świętego Oficjum z 1962 r. Crimen sollicitationis. W dokumencie tym zostały przede wszystkim wskazane
najcięższe przestępstwa, zarówno przeciw moralności, jak i w sprawowaniu sakramentów, osądzane wyłącznie przez Kongregację Nauki
Wiary. Ponadto wskazano na specjalne przepisy proceduralne, których
należy przestrzegać w przypadkach dotyczących owych najcięższych
przestępstw, łącznie z normami odnoszącymi się do określenia sankcji
kanonicznych i ich nakładania.
Po dziewięciu latach od promulgowania motu proprio Sacramentorum
sanctitatis tutela, Kongregacja Nauki Wiary, dostrzegając potrzebę udoskonalenia stosowania prawa, uznała za stosowne i konieczne
wprowadzenie pewnych zmian do tych norm, nie modyfikując naturalnie całości tekstu, ale tylko niektóre jego części. Papież Benedykt XVI,
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po uważnym i głębokim przestudiowaniu zaproponowanych zmian,
w dniu 21 maja 2010 r. zatwierdził je, nakazując ich promulgowanie.
Uaktualniony dokument, opublikowany 15 lipca 2010 r., nosi tytuł:
„Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu
Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis” i jest
dokumentem obowiązującym w rozpatrywaniu spraw dotyczących
przestępstw zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary. Oczywiście,
tak jak wyżej zaznaczono, modyfikacji nie został poddany cały tekst,
lecz tylko niektóre jego części. Dla pełnego zobrazowania tegoż dokumentu, który jasno określa rodzaj najcięższych przestępstw jak i normy
proceduralne, które winny być zachowane na drodze dochodzenia do
prawdy i do osądzenia danego czynu, wydaje się być słusznym przedstawienie, na czym polegają innowacje zaktualizowanego papieskiego
dokumentu.
1. Krótki zarys modyfikacji dokonanych przez Benedykta XVI
do Norm dotyczących delicta graviora
W nowym tekście dokumentu Normae de gravioribus delictis, zmienionym decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI z dnia 21 maja 2010 r.,
wprowadzono poprawki, zarówno w części dotyczącej norm zasadniczych (wykonawczych), jak i w części odnoszącej się do norm procesowych (proceduralnych) zawartych w Motu Proprio Jana Pawła II
Sacramentorum sanctitatis tutela (Ochrona świętości sakramentów)
z 30 kwietnia 2001 r. Modyfikacje nie dotyczą kwestii współpracy
z władzami świeckimi, gdyż odnoszą się wyłącznie do postępowania
kanonicznego.
Zmiany wprowadzone w tekście normatywnym są następujące:
1. Prawo – z polecenia Ojca Świętego – sądzenia kardynałów, patriarchów, legatów Stolicy Apostolskiej, biskupów i innych osób fizycznych, o których mowa w kan. 1405 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego
(KPK) oraz kan. 1061 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich
(KKKW) (art. 1 § 2);
2. Wydłużenie okresu przedawnienia skargi karnej dotyczących
przestępstw osądzanych przez Kongregację Nauki Wiary do dwudziestu lat, z zastrzeżeniem prawa tejże Kongregacji do uchylenia przedawnienia w poszczególnych przypadkach (art. 7);
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3. Uprawnienie do udzielania pracownikom Trybunału oraz adwokatom i pełnomocnikom, dyspensy od wymogu kapłaństwa oraz doktoratu w dziedzinie prawa kanonicznego (art. 15);
4. Uprawnienie do sanowania aktów w przypadku naruszenia praw
czysto proceduralnych (procesowych), przez trybunały niższych instancji, z zapewnieniem zawsze prawa do obrony (art. 18);
5. Uprawnienie do dyspensowania od drogi postępowania sądowego, czyli upoważnienie do postępowania drogą dekretu pozasądowego
(per decretum extra iudicium). W takim przypadku Kongregacja Nauki
Wiary, po dokonaniu oceny danego przypadku, podejmuje decyzję,
w każdym przypadku indywidualnie, ex officio bądź na wniosek ordynariusza lub hierarchy, czy zezwolić na rozpoczęcie postępowania pozasądowego (w każdym z tych przypadków wymierzenie dożywotniej
kary ekspiacyjnej wymaga polecenia Kongregacji Nauki Wiary) (art.
21 § 2 nr 1);
6. Uprawnienie do przedkładania bezpośrednio Ojcu Świętemu
sprawy dotyczącej wydalenia ze stanu duchownego (dimissio de statu
clericali) lub wydalenia ze stanu duchownego z dyspensą od celibatu
(depositio, una cum dispensatione a lege caelibatus); w takim wypadku, przy zachowaniu zawsze prawa oskarżonego do obrony, oprócz
szczególnej powagi przypadku, musi jasno wynikać, że zostało popełnione przestępstwo będące przedmiotem badania (art. 21 § 2 nr 2);
7. Uprawnienie do odwołania się do wyższej instancji sądu, jaką jest
Sesja Zwyczajna Kongregacji Nauki Wiary, w przypadku rekursów od
aktów administracyjnych, wydanych lub zatwierdzonych przez niższe
instancje tejże Kongregacji Nauki Wiary, dotyczących przypadków
przestępstw zastrzeżonych (art. 27).
Wszystkie w/w uprawnienia specjalne, które zostały wprowadzone do uaktualnionego tekstu normatywnego, były stosowane przez
Kongregację od 2003 roku. Udzielił ich Jan Paweł II, ówczesnemu
Prefektowi Kongregacji Nauki Wiary, Kard. Josephowi Ratzingerowi,
na rzecz Kongregacji Nauki Wiary, by usprawnić postępowanie
w przypadkach delicta graviora. Sam kard. J. Razinger już jako papież
Benedykt XVI potwierdził te uprawnienia dnia 6 maja 2005 roku.
Dla jasności i lepszego, skuteczniejszego postępowania, do tekstu
Normae de gravioribus delictis wprowadzono jeszcze inne zmiany,
a mianowicie:
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1. Wprowadzone zostały przestępstwa przeciw wierze (delicta
contra fidem), czyli: herezja, apostazja i schizma, w odniesieniu do
których, jest przewidziana kompetencja Ordynariusza, ad normam iuris, do postępowania sądowego lub pozasądowego (extra iudicium)
w pierwszej instancji, przy zachowaniu prawa do apelacji lub rekursu
do Kongregacji Nauki Wiary (art. 1 § 1, i art. 2);
2. W przypadku przestępstw przeciw Eucharystii, czyny przestępcze jak usiłowanie sprawowania liturgicznej czynności Ofiary eucharystycznej (attentatio liturgicae eucharistici Sacrificii actionis),
o których mowa w kan. 1378 § 2 nr 1 KPK, oraz jej symulacja, o czym
w kan. 1379 KPK oraz w kan. 1443 KKKW, nie są odtąd uwzględniane
razem pod tym samym punktem, lecz rozpatrywane oddzielnie (art. 3
§ 1 nn. 2 i 3 );
3. Ponadto, w tym co dotyczy przestępstw przeciw Eucharystii,
w stosunku do poprzedniego obowiązującego tekstu z 2001 r. zostały usunięte dwa sformułowania, a mianowicie: alterius materiae sine
altera i aut etiam utriusque extra eucharisticam celebrationem, które
zostały zastąpione odpowiednio przez takie sformułowania jak: unius
materiae vel utriusque i aut extra eam (art. 3 § 2);
4. W odniesieniu do przestępstw przeciw Sakramentowi Pokuty, zostały włączone czyny przestępcze, o których mowa w kan. 1378 § 2
nr 2 KPK (usiłowanie udzielenia rozgrzeszenia sakramentalnego, gdy
nie może się go ważnie udzielić, lub słuchanie sakramentalnej spowiedzi) oraz kan. 1379 KPK i 1443 KKKW (symulowanie rozgrzeszenia
sakramentalnego) (art. 4 § 1 nr 2 i 3);
5. Włączono przypadki pośredniego naruszenia tajemnicy sakramentalnej (art. 4 § 1 nr 5) oraz pozyskiwanie (nagrywanie) i rozpowszechnianie ze złym zamiarem treści spowiedzi sakramentalnej (zgodnie
z dekretem Kongregacji Nauki Wiary z dnia 23 września 1988 r.)
(art. 4 § 2);
6. Wprowadzono przypadek karny za usiłowanie udzielenia sakramentu święceń kobiecie, zgodnie z postanowieniem dekretu Kongre
gacji Nauki Wiary z dnia 19 grudnia 2007 r. (art. 5);
7. W przypadku przestępstw przeciw moralności (delicta contra mores) zrównano z osobą nieletnią osobę dorosłą, mającą habitualne upośledzenie używania rozumu, zgodnie z art. 6 § 1 nr 1;
8. Włączono ponadto jako przestępstwo czynności polegające na
nabywaniu, przechowywaniu lub rozpowszechnianiu, a clerico turpe
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patrata, w jakikolwiek sposób i za pomocą jakiegokolwiek urządzenia, materiałów pornograficznych, które przedstawiają osoby nieletnie
poniżej 14. roku życia (art. 6 § 1 nr 2);
9. Wyjaśniono także, że Kongregacja Nauki Wiary może – chociaż
nie musi – prowadzić munera processui praeliminaria (art. 17);
10. Wprowadzona została możliwość zastosowania środków zapobiegawczych wobec oskarżonego, o których mowa w kan. 1722
KPK oraz kan. 1473 KKKW, także na etapie dochodzenia wstępnego
(art. 19).
Po ukazaniu modyfikacji wprowadzonych przez Benedykta XVI
do Normae de gravioribus delictis, trzeba teraz przedstawić całościowo normy zasadnicze jak i proceduralne wedle których postępuje
Kongregacja Nauki Wiary, a więc w przypadkach przestępstw przeciw
wierze oraz najcięższych przestępstw popełnionych contra mores lub
przy sprawowaniu sakramentów, których mogą dopuścić się zarówno
duchowni jak i świeccy. Osądzanie tychże przestępstw, o których mowa
w zaktualizowanym dokumencie Benedykta XVI z dnia 21 maja 2010 r.,
jest zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary (por. art. 1, §§ 1-2). Za
popełnienie niektórych z tych przestępstw (np. przestępstwo przeciw
świętości Najświętszej Ofiary i Sakramentu Eucharystii, przeciw świętości Sakramentu Pokuty czy przeciw obyczajom), w zależności od
ciężaru danego czynu, sprawca przestępstwa, jeśli jest duchownym,
może zostać ukarany karą wydalenia ze stanu duchownego.
2. Normy zasadnicze (Normae Substantiales)
W art. 1, § 1, zatwierdzonego 21 maja 2010 r., przez Benedykta XVI
dokumentu: „Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus
delictis”, odwołując się do art. 52 Konstytucji Apostolskiej Pastor bonus (28 czerwca 1988 r.), zawarte są trzy rodzaje przestępstw, zastrzeżonych Kongregacji Nauki Wiary, a mianowicie:
–– delicta contra fidem
–– delicta in sacramentorum celebratione commissa
–– delicta contra mores.
W odniesieniu do delicta contra fidem, jest mowa o herezji, apostazji i schizmie (art. 2 § 1 i 2).
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W odniesieniu do delicta graviora in sacramentorum celebratione commissa, rozpatrywane są tylko dwa sakramenty: 1) Najświętsza
Ofiara i Sakrament Eucharystii; 2) Sakrament Pokuty.
W art. 3, § 1 i 2, przeciwko Eucharystii wymienia się pięć przestępstw, mianowicie:
1. Zabranie lub przechowywanie postaci konsekrowanych w celach świętokradczych albo ich profanacja (art. 3, §1, n. 1°). Należy zauważyć, że papieski dokument Normae de delictis Congregationi pro
Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra Fidem necnon
de gravioribus delictis, z 21 maja 2010 r., odwołuje się jednoznacznie (w przypisie 10) do interpretacji autentycznej Papieskiej Rady do
spraw Interpretacji Tekstów Ustaw (Pontificium Consiliom de Legum
Textibus Interpretandis, AAS, 91 (1999) 918) z 4 czerwca 1999 r., która do znaczenia czasownika abicere, użytego przez kan. 1367 KPK
i przez kan. 1442 KKKW, dołącza quamlibet actionem Sacras Species
voluntarie et graviter despicientem. Kto dopuszcza się tego przestępstwa, w myśl obowiązującego prawa podlega ekskomunice wiążącej
mocą samego prawa, zarezerwowanej Kongregacji Nauki Wiary; duchowny może być ponadto ukarany inną karą, nie wyłączając usunięcia ze stanu duchownego.
2. Usiłowanie sprawowania liturgicznej czynności Ofiary eucharystycznej przez osobę nie mającą święceń kapłańskich (art. 3, n. 2° kan.
1378, § 2, n. 1° KPK). To przestępstwo nie jest wymienione w KKKW,
ale na mocy decyzji papieskiej (motu proprio) zostaje jednoznacznie
dołączone także do corpus canonum ecclesiarium orientalium. Kto nie
ma święceń kapłańskich, a wiec prezbiteratu lub biskupstwa, nie może
ważnie celebrować Eucharystii. Jeśli ktoś, nie mając święceń kapłańskich, sprawuje obrzędy mszalne tak jak kapłan, wówczas jego czynność
jest usiłowaniem w stosunku do rzeczywistej Ofiary Eucharystycznej.
Przestępstwo to mogą popełnić diakoni, wierni świeccy, osoby zakonne, a również ci, którzy przyjęli świecenia nieważnie. Przestępstwa nie
popełnia natomiast kapłan ukarany suspensą, interdyktem, ekskomuniką lub usunięciem ze stanu duchownego, chociaż prawo ze względu
na skutki tych kar zabrania mu sprawowania Eucharystii. W tym wypadku celebrowanie Ofiary Eucharystycznej jest niegodziwe, ale ważne. Nikogo nie można pozbawić władzy święceń, lecz jedynie zakazać
wykonywania w ogóle, albo tylko niektórych jej aktów (kan. 1338
§ 2). Usiłuje odprawić Mszę świętą ten kto nie jest kapłanem, wykonu-
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je natomiast wszystkie czynności liturgii mszalnej albo niektóre z nich
tak, iż wierni są przekonani, że Eucharystia jest rzeczywiście sprawowana. Taka osoba po prostu umyślnie pragnie wprowadzić wiernych
w błąd. Nie są ważne do zaistnienia przestępstwa pobudki jakimi kieruje się sprawca. W tej normie, w myśl kan. 1378 2, 1°, chodzi nie
o symulowanie Eucharystii, ale o usiłowanie sprawowania liturgicznych czynności Ofiary Eucharystycznej. Przestępstwa dopuszczają się
także koncelebransi, jeśli nie są kapłanami. Nie popełniają natomiast
przestępstwa aktorzy grający w filmie rolę kapłanów, czy diakoni, gdy
uczą się odprawiać Mszę świętą1.
3. Symulacja sprawowania liturgicznej czynności Ofiary Euchary
stycznej (art. 3, n. 3° kan. 1379 KPK; kan. 1443 KKKW). Oba
Kodeksy uwzględniają przestępstwo symulacji każdego sakramentu.
Obecnie obowiązujący tekst Norm – podobne jak motu proprio Jana
Pawła II z 30 kwietnia 2001 r., – rozpoznaje jako delictum gravius tylko symulację Mszy świętej i Świętej Liturgii. Gdy chodzi o symulację
sprawowania czynności Ofiary Eucharystycznej, to polega ona na tym,
ze sprawca świadomie podejmuje czynności zewnętrzne, które pozorują, że jest sprawowana Msza święta. W rzeczywistości jest to fikcja
ponieważ sprawca albo nie ma święceń, które uprawniają go do sprawowania Sakramentu Eucharystii, albo wewnętrznym aktem wyklucza sprawowanie tejże Ofiary Eucharystycznej. Sprawcą przestępstwa
może być zarówno duchowny jak i świecki, albowiem w kan. 1379 nie
ma żadnych ograniczeń wskazujących na to, że przestępstwo może być
indywidualne. Z reguły chodzi o te osoby, które nie mają odpowiednich święceń, ale sprawują sakrament, którego w rzeczywistości nie
mogą udzielić2. Przykładem może być diakon celebrujący Mszę świętą. Czynem wchodzącym w zakres przestępstwa jest fikcyjne administrowanie sakramentów przez osobę duchowną, która nie ma intencji
ważnego ich udzielania. Nie można przyjąć jako uzasadnionej opinii,
iż udzielanie niekonsekrowanych komunikantów, czynione z zamiarem symulacji sakramentu, jest tylko grzechem ciężkim, jak przyjmuje
A. Calabrese3. Autor jest zdania, że kapłan ciężko grzeszy, gdy nie ma
intencji odprawiania ważnej Mszy świętej, ale nie popełnia przestępPor. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne, Warszawa 2003, s. 102-105.
Por. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 4, Warszawa 1986,
s. 358.
3
Por. A. Calabrese, Diritto penale canonico, Città del Vaticano 1996, s. 305.
1
2
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stwa. Powodem takiego twierdzenia – według ks. Syryjczyka – jest
prawda teologiczna, iż w Komunii świętej obecny jest sam Chrystus
Pan, a wierni przyjmujący Eucharystię są, w tym przypadku, mylnie
przekonani, że przystępując do Komunii przyjmują Ciało Chrystusa,
a nie zwykły niekonsekrowany komunikant4.
4. Koncelebrowanie Ofiary Eucharystycznej z szafarzami wspólnot kościelnych nie posiadających sukcesji apostolskiej i nie uznających godności sakramentalnej święceń kapłańskich (art. 3, n. 4°).
Przywołuje się tutaj wyraźnie kan. 908 i kan. 1365 KPK jak również
kan. 702 i kan. 1440 KKKW. Objaśnienie podane przez te kanony jest
ogólniejsze od sformułowania obecnego w omawianym papieskim dokumencie, które ogranicza typologię delictum gravius do koncelebracji
Ofiary Eucharystycznej z szafarzami „protestanckimi”. Wydaje się, że
oba elementy (brak sukcesji apostolskiej; nie uznawanie godności sakramentalnej święceń kapłańskich) nie mogą być rozdzielone przy opisie poszczególnych wspólnot kościelnych, o których w art. 3, n. 4°.
5. Konsekrowanie in sacrilegum finem (w celu świętokradczym)
jednej tylko postaci eucharystycznej albo obu podczas sprawowania
Eucharystii lub poza nią (art. 3, § 2). (Przypis 20, uaktualnionego przez
Benedykta XVI tekstu Norm, cytuje kan. 927 KPK, który używa pojęcia Nefas est dla wyrażenia zakazu zachowania, które nie jest przestępstwem w technicznym tego słowa znaczeniu. Należy tu podkreślić
wskazanie finis operantis “in sacrilegum finem”. Można się zastanawiać czy kontekst świętokradztwa nie przybliża tego przypadku do
profanacji Eucharystii rozumianej jako “qualibet actio Sacras Species
voluntarie et graviter despicientem”).
Gdy chodzi o najcięższe przestępstwa przeciw świętości Sakramentu
Pokuty, które osądza Kongregacja Nauki Wiary, to art. 4 Norm zasadniczych (Normae substantiales) wymienia sześć tychże przestępstw. Są
nimi:
1. Rozgrzeszenie wspólnika w grzechu przeciw Szóstemu Przyka
zaniu Dekalogu o czym mowa w kan. 1378, § 1 KPK i kan. 1457
KKKW (art. 4 § 1). Zakaz ten wprowadził papież Benedykt XIV, mocą
konstytucji Sacramentum Poenitentiae z dnia 1 czerwca 1741 r., obwarowując go sankcją nieważności rozgrzeszenia, zaś działanie spowiednika wbrew tym postanowieniom zostało zakwalifikowane do kategorii
4

Por. J. Syryjczyk, dz. cyt., s. 108.
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najcięższych przestępstw kościelnych5. Do tej dyscypliny odwołuje się
także KPK, czego wyrazem są postanowienia kan. 977 i kan. 1378
§ 1. Oprócz nieważności aktu rozgrzeszenia, poza wyjątkiem niebezpieczeństwa śmierci penitenta (kan. 977) spowiednik, w myśl kan. 1378
§ 1, zaciąga także karę ekskomuniki latae sententiae, której zdjęcie
jest zastrzeżone Kongregacji Nauki Wiary. Kapłan, który rozgrzesza
penitenta-wspólnika grzechu przeciw Szóstemu Przykazaniu Bożemu
ipso facto pozbawiony jest upoważnienia do spowiadania, a udzielona
absolucja jest nieważna i pozorna.
2. Usiłowanie udzielenia rozgrzeszenia sakramentalnego albo słuchanie spowiedzi pomimo zakazu, o czym mowa w kan. 1378 § 2,
2 KPK (art. 4, § 1, 2). Ważnej absolucji od grzechów, zgodnie z kan.
966 § 1, nie może udzielić osoba świecka, a nawet kapłan, jeśli nie
posiada kanonicznego upoważnienia do spowiadania wiernych. Sama
władza święceń kapłańskich nie wystarczy, aby można było ważnie
spowiadać. Koniecznie jest bowiem uprawnienie do wykonywania tej
władzy6. Kapłan, który nie może ważnie rozgrzeszyć, a mimo to udziela absolucji sakramentalnej działa w sposób nieważny, czyli de facto
nie udziela absolucji. Takie bowiem rozgrzeszenie jest niczym innym
jak aktem usiłowania w stosunku do zamierzonego celu. Takie rozgrzeszenie jest nieważne, pozorne i nieskuteczne. Sprawcą przestępstwa polegającego na usiłowaniu rozgrzeszenia może być zatem każdy
kto nie ma święceń kapłańskich (osoba świecka lub diakon) albo je
przyjął nieważnie. Może nim być również kapłan ważnie wyświęcony,
jeżeli nie ma kanonicznego upoważnienia do sprawowania Sakramentu
Pokuty. Przestępstwo ma miejsce wówczas, gdy spowiednik użył formuły absolucji sakramentalnej: „I ja odpuszczam tobie grzechy…”7.
Przestępstwo polegające na słuchaniu spowiedzi jest popełniane przez
tego, kto nie może ważnie udzielić rozgrzeszenia i nie usiłuje nawet
udzielić absolucji, lecz penitent jest przekonany, że przystąpił do spowiedzi sakramentalnej. Także ten, kto nie jest kapłanem (diakon czy
osoba świecka), a mimo to przyjmuje od penitenta wyznanie grzechów, chociaż nie udziela mu rozgrzeszenia. Przestępstwo ma miejsce
wówczas, gdy został wyznany przez penitenta chociażby jeden grzech
Por. Tamże, s. 96.
Por. V. De Paolis, De delictis contra sanctitatem Sacramento Paenitentiae,
Periodica, 79 (1990), s. 180.
7
Por. J. Syryjczyk, dz. cyt., s. 106.
5
6
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w celu otrzymania rozgrzeszenia8. W myśl kan. 1378 § 2, jeśli przestępstwa dopuszcza się osoba duchowna popada w karę suspensy latae
sententiae.
3. Symulowanie udzielania rozgrzeszenia sakramentalnego, o czym
mowa w kan. 1379 KPK oraz kan. 1443 KKKW (art. 4 § 1, 3). Symulant
tylko udaje, że udziela rozgrzeszenia sakramentalnego (czyni to rozmyślnie), a w rzeczywistości nie udziela rozgrzeszenia, bowiem albo
nie ma święceń kapłańskich, albo wewnętrznym aktem wyklucza
udzielenie rozgrzeszenia sakramentalnego. Mamy zatem do czynienia
z fikcją, choć na pozór wydawać mogłoby się inaczej. Sprawcą może
zatem być zarówno duchowny jak i osoba świecka.
4. Nakłanianie penitenta do grzechu przeciw Szóstemu Przykazaniu
Dekalogu w akcie spowiedzi albo przy jej okazji, lub pod jej pretekstem, o czym mowa w kan. 1387 KPK oraz w kan. 1458 KKKW (art. 4,
§ 1, n° 4). Należy podkreślić, że w tym względzie MP ogranicza delictum gravius do nakłaniania, które ad peccandum cum ipso confessario dirigitur, natomiast klasyczne pojęcie sollicitatio, zawarte
w Kodeksach, oznacza także nakłanianie do grzechu przeciw Szóstemu
Przykazaniu z osobą trzecią, odmienną od szafarza sakramentu.
Jurysprudencja na temat tego przestępstwa jest bardzo rozwinięta,
także dlatego, że w Kodeksie z 1917 r. istniał obowiązek, pod karą
ekskomuniki, zadenuncjowania spowiednika nakłaniającego do grzechu. Nakłanianie obejmuje także wyraźną zachętę do czynu nieczystego. Niektóre okoliczności tego przestępstwa pokazują, że kapłan użył
Sakramentu Pokuty dla zindywidualizowania ofiary i dla dokonania
pierwszego kontaktu. Takie zachowanie mogłoby być zakwalifikowane z łatwością jako sollicitatio inchoata, kiedy to spowiednik nawiązuje rozmowę pozornie niewinną, nakłaniając penitenta do spotkania
poza spowiedzią i w jej następstwie, z zamiarem czynów lubieżnych
czy bezwstydnych, który to zamiar wynika z samych faktów.
Sprawcą tegoż przestępstwa może być zatem tylko kapłan, który
występuje w charakterze spowiednika, chociażby nie miał upoważnienia do spowiadania. Obojętne jest również, czy udzielił rozgrzeszenia
penitentowi, czy też odmówił absolucji, bez względu na przyczyny odmowy. Nie popełnia przestępstwa solicytacji kapłan, który jako peni8

Por. Tamże, s. 106.
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tent nakłania spowiednika do grzechu nieczystości. Solicytacja zawsze
wychodzi od spowiednika i jest skierowana na osobę penitenta9.
5. Naruszenie bezpośrednie i pośrednie tajemnicy sakramentalnej
(art. 4, § 1, n. 5°; kan. 1388, § 1 KPK; kan. 1456, § 1 KKKW). Motu
prorio pierwotnie ograniczało się do bezpośredniego naruszenia tajemnicy sakramentalnej. Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie Audiencji
udzielonej kard. Josephowi Ratzingerowi w dniu 7 lutego 2003 r. zadecydował włączenie także pośredniego naruszenia tajemnicy. Ta
papieska decyzja czyniła zdecydowanie prostszym rozpoznanie sprawy przez ordynariusza, który musi zadecydować, jakie okoliczności
przedstawić Kongregacji Nauki Wiary. Ogólnie wiadomo jak często
trudno jest dokładnie rozeznać między dwoma rodzajami naruszenia
tajemnicy. Do przestępstw przeciwko sakramentowi pokuty zostały zatem włączane do obecnie obowiązującego tekstu Norm dotyczących
delicta graviora, także przypadki pośredniego naruszania tajemnicy
sakramentalnej.
6. Przy utrzymaniu w mocy przepisu z art. 4, § 1, n. 5, osądowi
Kongregacji Nauki Wiary zarezerwowane jest także najcięższe przestępstwo polegające na nagrywaniu za pomocą jakichkolwiek urządzeń
technicznych albo rozpowszechnianiu w złych zamiarach w środkach
społecznego przekazu tego, co zostało powiedziane przez spowiednika lub penitenta w spowiedzi sakramentalnej, prawdziwej lub fałszywej. Popełniający to przestępstwo winien być ukarany odpowiednio do
ciężkości przestępstwa, nie wykluczając, jeśli jest duchownym, wydalenia ze stanu duchownego lub depozycji (art. 4, § 2)10. To ciężkie przestępstwo, które znalazło się w obecnie obowiązującym tekście Norm
z 21 maja 2010 r., zostało dołączone przez Ojca Świętego Jana Pawła II
dopiero w ostatnim czasie decyzją z dnia 7 lutego 2003 r. Dekret
Kongregacji Nauki Wiary, który ustanawiał karę ekskomuniki latae
sententiae, został opublikowany w roku 1988.
Należy wspomnieć przy tej okazji zasadę prawa procesowego
szczegółowego dotyczącą spraw tego rodzaju przestępstw. Art. 24,
§ 1 stanowi, że w postępowaniu w sprawach przestępstw przeciw
Sakramentowi Pokuty imię składającego doniesienie nie może być
Por. Tamże, s. 123-124.
Por. Kongregacja Nauki Wiary, Decretum de Sacramento Paenitentiae dignitate tuenda, 23 septembris 1988, AAS 80 [1988] 1367.
9

10
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wskazane oskarżonemu lub jego obrońcy bez wyraźnego pozwolenia ze strony składającego doniesienie. Ta tradycyjna zasada znajduje uzupełnienie w normach, o których także jest mowa w art. 24,
§ 2: a) kwestia wiarygodności składającego doniesienie nabiera w tych
przypadkach decydującej wagi; b) w każdym wypadku trzeba starać
się całkowicie uniknąć jakiegokolwiek niebezpieczeństwa naruszenia
tajemnicy sakramentalnej.
W art. 5, występuje nowa kategoria najcięższego przestępstwa polegającą na usiłowaniu udzielenia święceń kapłańskich kobiecie:
1° przy utrzymaniu w mocy przepisu kan. 1378 KPK, zarówno usiłujący udzielić sakramentu święceń kapłańskich, jak i kobieta, która
usiłuje je przyjąć, podlegają ekskomunice latae sententiae (wiążącej
mocą samego prawa), zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej;
2° jeżeli zaś usiłujący udzielić sakramentu święceń lub kobieta usiłująca przyjąć święcenia jest chrześcijaninem podlegającym Kodeksowi
Kanonów Kościołów Wschodnich, przy utrzymaniu w mocy przepisu
kan. 1443 tegoż Kodeksu, winien być ukarany ekskomuniką większą,
z której zwolnienie jest także zastrzeżone Stolicy Apostolskiej;
3° jeżeli sprawca czynu jest duchownym, może zostać ukarany wydaleniem ze stanu duchownego.
Jeśli chodzi o kategorię delicta contra mores (przestępstwa przeciw
obyczajom), art. 6, § 1, nn. 1-2, określa następujące rodzaje tych ciężkich przestępstw:
1° przestępstwo przeciw Szóstemu Przykazaniu Dekalogu, popełnione przez duchownego z osobą nieletnią poniżej osiemnastego roku
życia; w tym przypadku zrównana jest z nieletnim osoba dorosła, która
trwale jest niezdolna posługiwać się rozumem;
2° nabywanie albo przechowywanie, lub rozpowszechnianie,
w celach lubieżnych materiałów pornograficznych, przedstawiających
nieletnich poniżej czternastego roku życia, przez duchownego – w jakikolwiek sposób i za pomocą jakiegokolwiek urządzenia.
Paragraf 2, art. 6 precyzuje także, iż duchowny popełniający przestępstwa, o których mowa w § 1, winien być ukarany odpowiednio do
ciężaru przestępstwa, nie wykluczając wydalenia ze stanu duchownego lub pozbawienia urzędu.
W tej kwestii nadużyć seksualnych wobec osób niepełnoletnich
ważnych jest kilka uściśleń wypływających z praktyki Kongregacji
Nauki Wiary:

[15]

PRZYCZYNY I PROCEDURA WYDALANIA DUCHOWNYCH

45

1. Dokument mówi o delictum cum minore, co nie oznacza tylko
kontaktu fizycznego czy bezpośredniego nadużycia, ale zawiera także
nadużycie pośrednie, co znalazło wyraz w art. 6, n. 2 (na przykład: pokazywanie pornografii małoletnim, pokazanie się nago małoletnim).
Zawiera także zdobywanie i nagrywanie (downloading) pornografii
dziecięcej, na przykład za pomocą internetu. Ten rodzaj zachowania
jest przestępstwem także na mocy cywilnego prawa karnego obowiązującego w niektórych krajach. Podczas gdy browsing może być nieumyślny, z trudnością mógłby być takim downloading, który wymaga
nie tylko decyzji wyboru i specyficznej opcji, ale często związany jest
z odpłatną usługą za pomocą karty kredytowej i z tym związanym
udostępnieniem własnych danych osobowych przez nabywcę, który
z trudem mógłby pozostać anonimowym i w większości przypadków
możliwe jest jego zidentyfikowanie. Niektórzy duchowni zostali skazani i pozbawieni wolności za posiadanie tysięcy fotografii pornograficznych przedstawiających dzieci i osoby niepełnoletnie. Według
zasad postępowania Kongregacji Nauki Wiary takie czyny należą do
delictum gravius, o którym tu mowa.
2. KPK w kan. 1395, § 2 mówi o przestępstwie, którego dopuszcza
się duchowny „z osobą nieletnią poniżej lat szesnastu” (cum minore
infra aetatem sedecim annorum). W art. 6, § 1, 1, natomiast jest mowa
o przestępstwie… z osobą nieletnią poniżej lat osiemnastu (delictum…
cum minore infra aetatem duodeviginti annorum). Stąd też klasyfikacja przestępstwa staje się bardziej złożona. W rzeczywistości niektórzy
eksperci wyróżniają nie tylko pedofilię (pociąg płciowy ku dzieciom
niedojrzałym), ale także efebofilię (pociąg płciowy do dorastających
nastolatków) i homoseksualizm (pociąg płciowy do osób dorosłych tej
samej płci), a tym samym nie wykluczają także przypadków heteroseksualizmu (pociąg płciowy do osób dorosłych odmiennej płci). Między
szesnastym a osiemnastym rokiem życia niektórzy „małoletni” mogą
być już odbierani raczej jako przedmiot pociągu homo- albo heteroseksualnego. Niektóre cywilne rozporządzenia prawne uznają osobę
małoletnią powyżej szesnastu lat za zdolną do dania własnego przyzwolenia na aktywność seksualną. Motu proprio natomiast rozpoznaje
jako przestępstwo każde naruszenie Szóstego Przykazania Dekalogu
z osobą nieletnią poniżej lat osiemnastu czy to na podłożu pedofilii,
efebofilii, a także homoseksualnym czy heteroseksualnym. Niemniej
powyższe rozróżnienie jest ważne z punktu widzenia psychologicz-
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nego, duszpasterskiego i należałoby dodać, także z punktu widzenia
prawnego. Pomaga ono bez wątpienia w rozeznaniu przestępstwa
i w zasugerowaniu, czy to sędziemu czy też ordynariuszowi, sposobu
postępowania mającego na celu doprowadzenie obwinionego do poprawy, naprawę zgorszenia i przywrócenie naruszonej sprawiedliwości (por. kan. 1341).
3. Niektóre bardzo poważne przypadki nadużyć seksualnych z osobą małoletnią między szesnastym a osiemnastym rokiem życia, dokonane przed dniem 30 kwietnia 2001 r. były ścigane na mocy kan.
1399: „Poza wypadkami przewidzianymi w tej lub innych ustawach,
zewnętrzne naruszenie prawa Bożego lub kanonicznego, tylko wtedy
może być ukarane sprawiedliwą karą, gdy domaga się tego szczególna
ciężkość przekroczenia i przynagla konieczność zapobieżenia zgorszeniom lub ich naprawienia”. Jako że przywołany kanon mówi jedynie
o „sprawiedliwej karze” (iusta poena), według kan. 1349 sędzia w żadnym przypadku nie może wymierzać kar wiążących na stałe.
Kwestia przedawnienia delicta graviora jest jeszcze wciąż w centrum ożywionej dyskusji. Dokument motu proprio Sacramentorum
Sanctitatis tutela z 30 kwietnia 2001 r. po raz pierwszy w historii zarządzał wygaśnięcie actio criminis w powyższych przypadkach – najcięższych przestępstw po upływie oznaczonego czasu. Do 21 maja 2010 r.
przedawnienie następowało po upływie dziesięciu lat. W zaktualizowanych Normach papieża Benedykta XVI z 21 maja 2010 r. postanawia się, że wygaśnięcie actio criminalis w powyższych przypadkach
po upływie oznaczonego czasu, a mianowicie art. 7, § 1 wskazuje na
przedawnienie po 20 latach, natomiast art. 7, § 2 precyzuje, że owo
dwudziestolecie upływa na mocy kan. 1362, § 2 KPK lub kan. 1152,
§ 3 KKKW („przedawnienie liczy się od dnia popełnienia przestępstwa, lub, jeśli przestępstwo jest permanentne bądź habitualne, od
dnia jego ustania”: praescriptio decurrit ex die quo delictum patratum
est, vel, si delictum sit permanens vel habituale, ex die quo cessavit).
W przypadkach nadużyć seksualnych dwudziestolecie zaczyna upływać od dnia, w którym osoba nieletnia ukończyła osiemnaście lat.
Pomimo tego wydaje się, że czas dwudziestu lat nie jest adekwatny do
tego typu spraw i byłoby pożądanym powrócić do poprzedniego systemu nie podlegania przepisom delicta graviora. Decyzją z dnia 7 lis
topada 2002 r. Ojciec Święty Jan Paweł II udzielił Kongregacji Nauki
Wiary uprawnienia do uchylania przedawnienia w poszczególnych
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przypadkach na umotywowaną prośbę poszczególnych biskupów. To
prawo do uchylania przedawnienia zostało utrzymane w mocy także
w zaktualizowanym dokumencie papieża Benedykta XVI o czym
mowa w art. 7, § 1.
3. Normy proceduralne, których należy przestrzegać
w przypadkach dotyczących graviora delicta
1. Notitia criminis
W myśl art. 16 obecnie obowiązujących Norm, Delicta graviora
są zgłaszane do Kongregacji Nauki Wiary przez Ordynariusza. Tenże
art. 16 mówi o notitia saltem verisimilem… de delicto graviore reser
vato i o investigatio praevia. Pierwsza faza jest identyczna z postępowaniem wyznaczonym przez kan. 1717 KPK. Ordynariusz zatem
ma obowiązek zbadać wiarygodność doniesienia o przestępstwie, jak
również fakty tegoż dotyczące. Następnie, po przeprowadzeniu dochodzenia wstępnego powiadamia o tym Kongregację Nauki Wiary, która
jeśli nie zastrzeże sobie sprawy, ze względu na szczególne okoliczności, poleca ordynariuszowi dalsze postępowanie, zachowując przy tym
w mocy, jeśli zachodzić będzie taka potrzeba, prawo do odwołania się
od wyroku pierwszej instancji jedynie do Najwyższego Trybunału tejże Kongregacji. Zatem w świetle art. 16, ordynariusz nie ma już prawa
rozporządzać materią na mocy kan. 1718; musi zgłosić przypadek do
Kongregacji Nauki Wiary.
Jeśli natomiast sprawa została skierowana bezpośrednio do
Kongregacji, bez dochodzenia wstępnego, czynności wstępne procesu, należące z mocy prawa powszechnego do ordynariusza, mogą
być przeprowadzone przez samą Kongregację (art. 17). Ta niemniej
może zadecydować, by ordynariusz jednak przeprowadził dochodzenie wstępne, przesyłając następnie Acta wstępne procesu wraz ze swoim Votum do oceny Kongregacji.
Przy utrzymaniu w mocy prawa ordynariusza – od samego początku dochodzenia wstępnego – do nakazania tego, co jest postanowione
w kan. 1722 KPK lub w kan. 1473 KKKW, także wyznaczony przewodniczący trybunału, na wniosek rzecznika sprawiedliwości, ma tę
samą władzę pod tymi samymi warunkami, określonymi przez wspomniane kanony (art. 19). To rozporządzenie jest bardzo pomocne, bowiem daje możliwość zastosowania środków ostrożności, o których
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mowa w kan. 1722 KPK i kan. 1473 KKKW, również na etapie dochodzenia wstępnego, a nie tylko na etapie procesu karnego sądowego.
2. Możliwe opcje rozwiązywania spraw przez Kongregację Nauki
Wiary
Kongregacja Nauki Wiary rozpatruje dokumentację przesłaną przez
ordynariusza, wraz z jego Votum, i ocenia czy dany przypadek wymaga więcej informacji, by powziąć pierwszą bardzo znaczącą decyzję, to znaczy jaki iter winien być zastosowany dla osądzenia danego
przypadku.
W myśl art. 21, § 1, najcięższe przestępstwa, osądzane tylko przez
Kongregację Nauki Wiary, winny być rozpatrywane w procesie sądowym. Jednakże istnieją także inne możliwości, z których Kongregacja
może skorzystać, a mianowicie:
1. Kongregacja Nauki Wiary może zadecydować, że fakty i okoliczności nie wymagają żadnego dodatkowego postępowania karnego
i zaproponować albo potwierdzić rozporządzenie administracyjne nie
sądowe mające na względzie zachowanie dobra publicznego Kościoła
łącznie z dobrem osoby oskarżonej (por. kan. 1718, § 1, nn. 1°-2°).
Przeciw tym rozporządzeniom administracyjnym Kongregacji Nauki
Wiary nie ma możliwości wniesienia rekursu do Sygnatury Apostolskiej,
możliwy jest natomiast rekurs do Kongregacji Zwyczajnej, zwanej potocznie Feria IV, tejże Dykasterii.
2. Kongregacja Nauki Wiary może zadecydować, by dać pozwolenie na procedurę karną administracyjną (postępowanie na mocy dekretu pozasądowego), która odbywa się według normy kan. 1720 KPK
(albo kan. 1486 KKKW). Jeśli ordynariusz jest zdania, że przypadek
wymaga nałożenia kary wydalenia ze stanu duchownego musi przedstawić Kongregacji Nauki Wiary swoją opinię (Votum). Kongregacja
zbada przypadek i zadecyduje czy wymierzyć dekretem wspomnianą
karę. Duchowny wydalony dekretem Kongregacji ze stanu duchownego, nie jest zwolniony od obowiązku zachowywania celibatu i od
innych obowiązków wypływających z ważnie przyjętych święceń
(kan. 291). Jeśli duchowny przyjmuje decyzje Kongregacji, może
zwrócić się o dyspensę od celibatu do Ojca Świętego za pośrednictwem Kongregacji. Jeśli uważa, że decyzja Kongregacji jest dla niego
krzywdząca, także przeciw temu dekretowi można wnieść odwołanie
do Feria IV tejże Dykasterii, która osądza zasadność i zgodność z pra-
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wem, eliminując jakiekolwiek dalsze odwołanie, o czym w art. 123
Konstytucji Apostolskiej Pastor bonus. Trzeba pamiętać, że możliwe
odwołanie winno zostać przedłożone w nieprzekraczalnym terminie
sześćdziesięciu dni użytecznych (por. art. 21, § 2, 1 oraz art. 27, § 2).
3. Kongregacja Nauki Wiary może także zadecydować w najcięższych przypadkach, by przedłożyć konkretną sprawę bezpośrednio
do decyzji Ojca Świętego prosząc o dimissio ex officio duchownego
winnego przestępstwa, wraz z dyspensą od celibatu (dimissione e statu clericali vel depositione una cum dispensatione a lege caelibatus
deferre). Chodzi o przypadki szczególnie ciężkie, gdy wina oskarżonego jest poza wszelką wątpliwością i jest dobrze udokumentowana.
Jest zwyczajem Kongregacji Nauki Wiary zwracać się do ordynariusza
z prośbą, by ten zapytał oskarżonego winnego przestępstwa czy chce
dobrowolnie przedstawić prośbę o zwolnienie z obowiązków wypływających ze święceń kapłańskich, w tym z celibatu. Jeśli ten odmówi albo
nie odpowie na przedłożoną mu propozycję, wówczas postępowanie
w sprawie idzie naprzód. Sekcja Dyscyplinarna Kongregacji przygotowuje sprawozdanie o danej sprawie dla Ojca Świętego, który podejmuje decyzję w czasie Audiencji udzielonej Kardynałowi Prefektowi albo
Arcybiskupowi Sekretarzowi Dykasterii, odbywającej się zazwyczaj
w każdy piątek. Reskrypt zostaje zakomunikowany zainteresowanemu
przez ordynariusza. Decyzja Ojca Świętego jest niepodważalna.
4. Kongregacja Nauki Wiary może zadecydować, by upoważnić ordynariusza, aby wszczął sądowy proces karny w diecezji. W tym przypadku apelacja jest zarezerwowana Trybunałowi Kongregacji Nauki
Wiary. Sędziowie, prokurator, notariusze, a także obrońcy muszą być
kapłanami (art. 10-13) albo otrzymać dyspensę od tego wymogu.
Ponadto art. 26, § 1 nakazuje ex officio, aby wszystkie akta pierwszej
instancji były jak najszybciej przesłane do Kongregacji Nauki Wiary.
Promotor sprawiedliwości tejże Dykasterii ma prawo zaskarżenia wyrok pierwszej instancji w ciągu trzydziestu dni a die qua sententia primae instantiae ipsi Promotori nota facta sit (art. 26, § 2).
W tych procesach, w myśl art. 18, Kongregacja Nauki Wiary ma
prawo sanować akta, z zachowaniem prawa do obrony, gdyby zostały
naruszone prawa czysto procesowe ze strony trybunałów niższych instancji, działających z polecenia tejże Kongregacji lub zgodnie z art.
16. Decyzje Trybunału Kongregacji Nauki Wiary w drugiej instancji
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nie są przedmiotem apelacji i przez to stanowią res iudicata (art. 28,
n. 1° i n. 4°).
Jeśli chodzi o duchownych zakonnych, Kongregacja Nauki Wiary
może wskazać następujący iter postępowania:
W wypadku, gdy właściwy przełożony (kan. 620) otrzyma wiadomość, przynajmniej prawdopodobną, dotyczącą delictum gravius
popełnionego przez duchownego zakonnego, winien na mocy prawa
rozpocząć dochodzenie wstępne, informując o tym zakonnika i dając
mu możliwość obrony (kan. 1717; 695, § 2). Cała dokumentacja, zgodnie z kan. 695, § 2, winna być przesłana do najwyższego przełożonego.
Najwyższy przełożony prześle tę dokumentację do Kongregacji Nauki
Wiary wraz z własną i swojej rady oceną (votum) dotyczącą meritum
sprawy i procedury, jaką należałoby podjąć.
Kongregacja Nauki Wiary, otrzymawszy dokumentację od najwyższego przełożonego, wskaże jak należy postąpić i jakie wydać
zarządzenia:
1. W przypadku, gdyby Kongregacja nakazała przeprowadzenie procesu sądowego, może ona rozstrzygnąć, w zależności od okoliczności,
który trybunał jest kompetentny do rozpatrzenia sprawy w pierwszej
instancji (por. kann. 1427; 1412; 1408 wraz z kan. 103). Tenże trybunał
będzie mógł wydać dekret wydalający ze zgromadzenia, jak również
nałożyć karę wydalenia ze stanu duchownego. Decyzja drugiej instancji jest zarezerwowana Najwyższemu Trybunałowi Kongregacji Nauki
Wiary.
2. W przypadku gdy Kongregacja zadecyduje, aby rozpatrzyć sprawę na drodze administracyjnej, wskaże najwyższemu przełożonemu
sposób postępowania zgodny z kan. 699, § 1. Najwyższy przełożony,
wraz ze swoją radą, może zadecydować, by nie zarządzać wydalenia
winnego ze zgromadzenia, a wydać tylko rozporządzenie dyscyplinarne. Należy wyłącznie do kompetencji Kongregacji Nauki Wiary potwierdzenie dekretu wydalającego ze zgromadzenia na mocy kan. 700.
Równocześnie Kongregacja zadecyduje także czy nałożyć na zakonnika karę wydalenia ze stanu duchownego. Kopia każdego ewentualnego
dekretu będzie przekazana ex officio do Kongregacji Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Odwołania
przeciw dekretom wydanym w materii delicta graviora będą rozstrzygane wyłącznie przez Kongregację Zwyczajną (czyli Feria IV) tejże
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Dykasterii. Nie jest możliwy rekurs do Sygnatury Apostolskiej. Rekurs
posiada skutek zawieszający.
3. W przypadku instytutów istniejących na prawie diecezjalnym, każde przedłożenie sprawy przez najwyższego przełożonego
w Kongregacji Nauki Wiary, musi być na mocy kan. 103 potwierdzone przez biskupa miejsca stałego lub tymczasowego zamieszkania
zakonnika.
Zakończenie
Mówiąc o przyczynach i procedurach wydalania duchownych, należałoby na zakończenie przypomnieć postanowienia kan. 292 KPK,
który stwierdza, że duchowny, który utracił stan duchowny zgodnie
z przepisami prawa, traci z nim uprawnienia właściwe stanowi duchownemu, jak również nie podlega żadnym obowiązkom stanu duchownego, z zachowaniem przepisu kan. 291, ma zakaz wykonywania władzy
święceń, z zachowaniem przepisu kan. 976, tym samym zostaje pozbawiony wszystkich urzędów, zadań i wszelkiej władzy delegowanej.
Ponadto, w myśli kan. 293, duchowny, który utracił stan duchowny,
nie może ponownie być włączony do duchowieństwa, chyba że przez
reskrypt Stolicy Apostolskiej.
Le cause e la procedura seguita nei casi di dimissione dallo stato clericale
alla luce delle vigenti norme e della prassi della Congregazione per la Dottrina
della Fede
La conferenza intende illustrare le cause e la procedura per le quali un chierico
possa essere colpito con la pena di dimissione dallo stato clericale. Le cause sono
la commissione da parte dello stesso di delitti gravi, descritti nel motu proprio
Sacramentorum sanctitatis tutela di Giovanni Paolo II del 30 aprile 2001, in cui sono
state, a distanza di nove anni, apportate delle modifiche sia per quanto riguarda le
norme sostanziali, che procedurali. Tali modifiche vengono descritte nella prima parte
della Conferenza.
Queste nuove Norme sui “Delitti Riservati”, approvate da Papa Benedetto XVI il
21 maggio 2010, sono state pubblicate il 15 luglio 2010. Il testo in parola, che tratta
dei delitti riservati alla competenza esclusiva della Congregazione per la Dottrina
della Fede, contiene le Norme Sostanziali (artt. 1-7) e quelle Processuali (artt. 8-31)
ed è stato il punto di riferimento per presentare le cause e la procedura che il predetto
Dicastero osserva nel giudicare i casi di delicta reservata. A queste Norme si aggiunge
anche una lunga prassi del Dicastero nel trattare simili casi. Per la commissione di
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questi gravi delitti (ad esempio: contro la fede, i Sacramenti dell’Eucaristia e della
Penitenza, nonché contro la morale, specialmente l’abuso sessuale di minori), i chierici
colpevoli, secondo la gravità del crimine da loro commesso, possono essere puniti
anche con il massimo della pena, ovvero con la dimissione dallo stato clericale o la
deposizione. Nella seconda parte della Conferenza viene esposta la procedura seguita
dalla Congregazione nei casi di delicta reservata e le relative possibili soluzioni,
esaminando i singoli casi.
Il chierico accusato di aver commesso un grave delitto come, ad esempio, l’abuso
sessuale di minore, può, una volta accertatane la colpevolezza e ricorrendo gli estremi
di cui all’art. 21 delle Normae, essere dimesso dallo stato clericale sia tramite la via
giudiziale sia anche percorrendo le vie alternative del processo amministrativo o della
presentazione diretta del caso al Romano Pontefice. In quest’ultima ipotesi il caso
viene presentato al Santo Padre con il previo voto favorevole della Congregazione,
motivando la richiesta dell’inflizione della succitata pena con la dicitura “pro bono
Ecclesiae“ oppure, per i casi particolarmente gravi, “in poenam”. In via graziosa
è contemplata anche la dispensa dagli obblighi che derivano dall’Ordine Sacro, incluso
il celibato, a seguito di supplice istanza dell’oratore-reo.
La Conferenza si conclude con il richiamo ai due canoni 292-293 CIC che
determinano la situazione canonica dei chierici che hanno perso lo stato clericale.

Prawo Kanoniczne
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O. WALDEMAR BARSZCZ TOR
Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Watykan

Przyczyny i procedury przeniesienia
duchownych do stanu świeckiego
na podstawie uprawnień Kongregacji
ds. Duchowieństwa
Treść: Wstęp. – 1. Przyczyny pozwalające na odniesienie się do uprawnień specjalnych. – 2. Normy ogólne jakie należy respektować stosując uprawnienia specjalne.
– 3. Szczegóły procedury lokalnej w przypadkach pierwszego i drugiego uprawnienia specjalnego. – 4. Procedura apostolska przy zastosowaniu pierwszego i drugiego
uprawnienia specjalnego. – 5. Szczegóły procedury lokalnej w zastosowaniu trzeciego
uprawnienia specjalnego. – 6. Procedura apostolska w odniesieniu do trzeciego uprawnienia specjalnego. – Załącznik: List Kongregacji ds. Duchowieństwa z dnia 17 marca
2010 roku z załącznikami.

Wstęp
Dnia 30 stycznia 2009 roku Ojciec Święty Benedykt XVI udzielił
Kongregacji ds. Duchowieństwa kilku specjalnych uprawnień, o czym
powiadomiono Ordynariuszy pismem z dnia 18 kwietnia 2009, odnosząc się do sytuacji w jakich te uprawnienia mogą być stosowane oraz
opisując procedury jakie Ordynariusze mają zachowywać ilekroć będą
chcieli z nich skorzystać.
Dokument wiele miejsca poświęcił podstawom teologiczno-prawnym uprawnień specjalnych. Podkreśla się w nim przede wszystkim
aktualny kontekst historyczny w którym posługa duchownego wystawiona jest na poważne próby rozszerzającego się zeświecczenia, zachwiania tożsamości i misji kapłańskiej, obniżenia dyscypliny oraz
trudności na jakie napotykają biskupi w skutecznym chronieniu godności duchownych. Wspomniany kontekst historyczny doprowadził
do licznych sytuacji w których okazały się koniecznymi interwencje
ze strony kompetentnych autorytetów kościelnych, których zadaniem
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jest przywrócenie porządku prawno-kanonicznego w sytuacji poważnego niezdyscyplinowania, kiedy wszelkie próby duszpasterskie i kanoniczne rozwiązania problemów, przewidziane przez Kodeks Prawa
Kanonicznego, nie przyniosły oczekiwanych skutków naprawy zgorszenia, przywrócenia sprawiedliwości czy doprowadzenia do poprawy
błądzących.
List okólny z kwietnia 2009 roku mimo, iż został przyjęty z zainteresowaniem, spotkał się z powszechnym niezrozumieniem, spowodowanym prawdopodobnie nie zawsze jasnym sposobem przedstawienia
warunków i sposobów postępowania Ordynariuszy jeśli zechcieliby,
albo wręcz musieli, korzystać ze specjalnych uprawnień, podejmując
procedury według wskazanych norm. Trzeba też zauważyć, iż pomimo
nowych możliwości jakie dają uprawnienia specjalne, Ordynariusze nadal nie chcą podejmować interwencji o charakterze dyscyplinarnym.
Taka sytuacja zmusiła Kongregację Duchowieństwa do skierowania, w dniu 17 marca 2010, kolejnego listu o charakterze bardziej praktycznym w którym opisane zostały niezbędne kroki proceduralne jakie
należy wykonać traktując specyficzne sprawy. Przedstawiono także listę koniecznych dokumentów, jakie należy zgromadzić podczas lokalnej fazy instrukcyjnej.
Ważnymi elementami nowego dokumentu są dwa uściślenia.
Pierwsze, bardzo istotne dla wszystkich Przełożonych wyższych
Instytutów życia konsekrowanego i Stowarzyszeń życia apostolskiego, wyjaśniające, iż określenie Ordynariusz stosowane w dokumentach dotyczących uprawnień specjalnych, należy interpretować według
kan. 134 §1 KPK. W konsekwencji wszyscy inni wyżsi Przełożeni
Instytutów lub Stowarzyszeń, gdy chcą skorzystać z ustalonych procedur muszą zwrócić się do kompetentnych Ordynariuszy miejsca (kan.
134 §2 KPK). Drugie uściślenie, które właściwie jest warunkiem do
tego aby posługiwać się uprawnieniami specjalnymi, to przypomnienie Ordynariuszom, iż odniesienie się do uprawnień specjalnych, upoważnia tylko wtedy, kiedy okazuje się niemożliwe lub bezwzględnie
trudne postępowanie zwykłe, to znaczy otrzymanie łaski dyspensy
lub postępowanie karne. Zatem z postępowania wstępnego, w jego fazie lokalnej, musi jasno wynikać: udowodniona niemożliwość obiektywna i subiektywna, iż dotyczący duchowny poprosi o dyspensę od
obowiązków stanu duchownego; udokumentowana synteza skutków
wszystkich prób pasterskich i środków kanonicznych, zastosowanych
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przez Ordynariusza, aby przekonać duchownego do ustąpienia z drogi przestępstwa lub niewykonywania zobowiązań; przedstawienie poważnych trudności które uniemożliwiają, w konkretnym przypadku,
przeprowadzenie kanonicznego procesu karnego w miejscu (kan. 1342
§2; 1425 §1, 2° KPK).
Jednocześnie Kongregacja przypomniała, to co ze stanowczością
podkreślano przy okazji udzielonych uprawnień specjalnych, iż takowe
uprawnienia nie mogą być interpretowane jako instrument do powierzchownego traktowania tak delikatnego przedmiotu. Nowe uprawnienia
nie pozwalają na automatyzm lub ogólne uproszczenia. Każdy przypadek poddawany jest dokładnej kontroli. Z tego też powodu należy mieć
na uwadze, iż faza lokalna postępowania zawsze zakończona będzie
prośbą Ordynariusza, która to prośba poddana zostanie warunkowi zatwierdzenia, według uznania Stolicy Apostolskiej, o ile w danym przypadku można stosować uprawnienia specjalne.
1. Przyczyny pozwalające na odniesienie się do uprawnień
specjalnych
Uprawnienia specjalne udzielone zostały zasadniczo w odniesieniu
do trzech kontekstów sytuacji w jakich mogą znaleźć się duchowni:
1. Pierwsze uprawnienie specjalne dotyczy rozpatrzenia i przedstawienia Ojcu Świętemu do zatwierdzenia, w specyficznej formie, oraz
podjęcia przez Niego decyzji w przypadku dymisji in poenam ze stanu
duchownego wraz z dyspensą od obowiązków wypływających z przyjętych święceń, w tym również celibatu, w odniesieniu do duchownych, którzy usiłowali zawrzeć małżeństwo, chociażby tylko cywilnie,
a po upomnieniu nie wykazali poprawy, lecz nadal dają zgorszenie
(por. kan. 1394 §1) oraz do tych duchownych, którzy trwają w ciężkim grzechu zewnętrznym przeciw szóstemu Przykazaniu Dekalogu
(por. kan. 1395, §§1-2).
2. Drugie uprawnienie specjalne pozwala na interwencję według
przepisu kan. 1399 KPK, działając bezpośrednio w sprawach, lub potwierdzając decyzje Ordynariuszy, o ile kompetentni Ordynariusze o to
poproszą, w przypadkach szczególnie ciężkiego przekroczenia prawa,
gdzie przynagla konieczność zapobieżenia skandalowi, bez względu
na przepisy kanonów 1317, 1319, 1342 §2 i 1349 KPK, dotyczących
zastosowania stałych kar: dla diakonów z powodów poważnych i dla
kapłanów z powodów bardzo poważnych, zawsze przedstawiając ni-
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niejsze przypadki bezpośrednio Ojcu Świętemu do zatwierdzenia
w formie specyficznej i decyzji.
3. Trzecie uprawnienie specjalne dotyczy prośby o reskrypt, którym
deklaruje się utratę stanu duchownego wraz z dyspensą od obowiązków wypływających z przyjętych święceń, łącznie z celibatem, duchownego, który porzucił dobrowolnie i bezprawnie posługę od ponad
pięciu kolejnych lat.
2. Normy ogólne jakie należy respektować stosując uprawnienia
specjalne
Trzeba zauważyć, że procedury jakie należy zastosować w korzystaniu z uprawnień specjalnych są regulowane generalnie przez kanony dotyczące postępowania administracyjnego (kann. 35-58 KPK).
Natomiast w odniesieniu do pierwszej i drugiej grupy przyczyn, ze
względu na ich wyraźną kwalifikację karną, procedura jest także ponadto regulowana przez kanony odnoszące się do postępowania karno
administracyjnego (por. kann. 1342 i następne; 1720 KPK).
Inicjatorem postępowania zasadniczo jest Ordynariusz inkardynacji duchownego, chociaż dopuszczalna jest możliwość w której
Ordynariusz miejsca gdzie przebywa niezdyscyplinowany duchowny może wszcząć postępowanie, przedkładając później akta sprawy
Ordynariuszowi inkardynacji do zatwierdzenia. W przypadkach odnoszących się do przyczyn pierwszego i drugiego uprawnienia możliwe
jest, iż bezpośrednio i autonomicznie Kongregacja ds. Duchowieństwa
rozpocznie procedurę.
Procedura przewiduje dwie fazy dla zagwarantowania zasady pomocniczości postępowań administracyjnych oraz dla zapewnienia
prawdy i sprawiedliwości procedury.
Pierwsza instancja nazwana jest fazą lokalną procedury, ponieważ
ma miejsce na terenie obszaru inkardynacji duchownego uporczywie
niewiernego lub w miejscu jego przebywania. Druga instancja to faza
apostolska, jako że dokonywana jest w urzędach Stolicy Apostolskiej.
Nawet w przypadkach, kiedy Kongregacja ds. Duchowieństwa zadecyduje o indywidualnym rozpoczęciu procedury, takowa, dla zagwarantowania słuszności i sprawiedliwości, będzie zawsze przeprowadzana
w podwójnej instancji: lokalnej i apostolskiej.
Przejście z fazy lokalnej do apostolskiej nie jest automatyczne i wymaga dopełnienia wstępnych warunków, o czym będziemy stale przy-
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pominać. Przede wszystkim dla zaakceptowania procedury lokalnej do
fazy apostolskiej wymagane jest ustalenie, w poszczególnych przypadkach, niemożliwości lub poważnych trudności zastosowania norm
postępowania zwykłego, udzielenia łaski lub przeprowadzenia postępowania karnego, przewidzianych przez Kodeks Prawa Kanonicznego.
Zatem, każdy Ordynariusz, zanim zwróci się do Stolicy Apostolskiej,
musi upewnić się, że w postępowaniu przeprowadzonym w fazie lokalnej dopełniono następujących wymagań:
1. Udowodniona niemożliwość, iż niezdyscyplinowany duchowny
nie będzie wnosił prośby o udzielenie dyspensy od obowiązków wypływających ze święceń i zobowiązania do celibatu. Takowa niemożliwość powinna być udokumentowana i może zależeć albo od woli
samego duchownego albo od przyczyn przedmiotowych w przypadku
przedłużonej w czasie absencji.
2. Nieskuteczność prób pastoralnych i interwencji kanonicznych,
zastosowanych przez Ordynariusza, celem wycofania się duchownego
z niezdyscyplinowanych postępowań.
3. Udokumentowane istnienie rzeczywistych i poważnych trudności
uniemożliwiających przeprowadzenie procesu karnego na terytorium
kościelnym do którego należy niepoprawny duchowny. Niniejszy warunek jest szczególnie ważny w przypadkach, kiedy decyduje się o zastosowaniu specjalnych uprawnień w odniesieniu do pierwszej grupy
przyczyn, gdyż zasadniczo za wykroczenia w niej przedstawione (kann.
1394 i 1395) jest już przewidziany regularny proces karny. Natomiast
w przypadku drugiej i trzeciej grupy przewinień, zachowania w nich
opisane, nie są w sposób bezpośredni sankcjonowane poprzez normy
dotyczące wydalenia ze stanu duchownego lub poprzez inne kary stałe.
Zatem w tych przypadkach trudność polega na tym, iż w chwili kiedy należałoby zastosować wobec duchownego sankcje wydalenia lub
kary wieczystej, okaże się to niemożliwe w postępowaniu zwykłą drogą i koniecznym będzie odniesienie się do procedur uprawnień specjalnych. Podsumowując i upraszczając, należy zauważyć, iż w momencie
kiedy uważa się za stosowne i konieczne, interweniowanie wobec niezdyscyplinowanego duchownego i doprowadzenie do jego dymisji ze
stanu duchownego lub innej kary zastosowanej na zawsze, za wykroczenia wskazane w pierwszej grupie przyczyn, powinno się postępować według już istniejących norm Kodeksu, natomiast za wykroczenia
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wskazane w drugiej i trzeciej grupie przyczyn, jedyną efektywną drogą
jest skorzystanie z procedury uprawnień specjalnych.
Należy zauważyć również, że zależność dwóch faz postępowania
według uprawnień specjalnych charakteryzuje się uzależnieniem od
uznania przyjęcia procedury lokalnej do fazy apostolskiej. Takie uznanie, oprócz wymogów wyżej wspomnianych, zależeć będzie, według
poszczególnych przypadków, od rozważnej oceny Stolicy Apostolskiej.
W ten sposób gwarantuje się dodatkowo legalność i sprawiedliwość,
uzależniając postępowanie od dogłębnego osądu administracyjnego
Stolicy Apostolskiej, który polega na konkretnym ustaleniu i upewnieniu się, iż należy postępować tą drogą lub ją zaniechać.
Kongregacja ds. Duchowieństwa podkreśla, że ustalony sposób
postępowania w fazie lokalnej, gwarantuje przede wszystkim duchownemu, który jest podmiotem procedury, możliwość osobistego
uczestniczenia w procedurze, dopełniając swoich praw obrony oraz,
działając w miejscu zapewnia, że postępowanie zachowa swoją najdalej idącą prawdziwość, gdyż dokonywane jest tam, gdzie miały miejsce lub trwają zachowania oskarżające duchownego. Celem, który
musi osiągnąć postępowanie lokalne jest upewnienie się co do rzeczywistości oskarżeń oraz odpowiedzialności za nie, jak również, w przypadkach karnych, przestępczości i nie przedawnienie przestępstwa.
Natomiast celem fazy apostolskiej jest dokładna analiza akt sprawy
i postępowania dokonanego w fazie lokalnej. I w tej instancji uprawnienia specjalne gwarantują duchownemu, który ewentualnie czuje
się pokrzywdzony decyzją Ordynariusza, możliwość przedstawienia
Stolicy Apostolskiej własnych skarg, obrony, jak również przedstawienia ewentualnych nowych dowodów i dokumentów.
Wspomnieliśmy już o tym jaki Ordynariusz jest kompetentnym
w przeprowadzeniu fazy lokalnej i przedstawieniu jej Stolicy Apostol
skiej. Zaznaczyć należy, iż w odniesieniu do duchownych inkardynowanych do Instytutów życia konsekrowanego i Stowarzyszeń życia
apostolskiego, Kongregacja ds. Duchowieństwa wymaga, iż aby można odnieść się do uprawnień specjalnych tejże Dykasterii zarezerwowanych, koniecznym jest, jako założenie do spełniania jej kompetencji,
uprzednia dymisja z Instytutu lub Stowarzyszenia zainteresowanego
duchownego (postępując wg kann. 694-700 KPK). Prokurator generalny Instytutu lub Stowarzyszenia jest kompetentnym urzędnikiem
do przedstawienia sprawy, dlatego iż Kongregacja ds. Duchowieństwa
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uważa, powołując się na normy kann. 265 i 701 KPK, że duchowny
który przynależy do Instytutu lub Stowarzyszenia, nawet po wydaleniu
pozostaje w nim inkardynowany do czasu ewentualnej nowej inkardynacji lub do czasu jego dymisji ze stanu duchownego.
Zakończenie fazy lokalnej przewiduje archiwację procedury w przypadku gdy oskarżenia okażą się bezpodstawne i należy uniewinnić duchownego, lub gdy w przypadkach karnych, okaże się, iż duchowny nie
może być karany, lub przestępstwo jest przedawnione. W przeciwnym
przypadku faza lokalna zakończy się wnioskiem Ordynariusza o przejęcie procedury do fazy apostolskiej i jej dokończenia. Zakończenie
w fazie apostolskiej może polegać również na ewentualnej archiwacji
lub uniewinnieniu, albo, jeżeli oskarżenia okażą się podstawne i udowodnione, wydana będzie decyzja o wieczystej karze ekspiacyjnej lub
dymisji czy też utraty stanu duchownego, łącznie z dyspensą od obowiązku celibatu.
3. Szczegóły procedury lokalnej w przypadkach pierwszego
i drugiego uprawnienia specjalnego
Wspomnieliśmy o przestępstwach wobec których przewidziana jest
możliwość reagowania ze strony Ordynariuszy posługując się specjalnymi uprawnieniami. Pierwsza grupa to zasadniczo przestępstwa
wskazane w kan. 1394 i 1395 KPK, za które prawodawstwo przewiduje wydalenie ze stanu duchownego. Natomiast druga grupa, to
wykroczenia o których mowa w kan. 1399 KPK, za które jak wiadomo Kodeks nie przewiduje najsurowszych kar wieczystej pokuty lub
wydalenia ze stanu duchownego. Uprawnienia specjalne przewidują
również w przypadkach drugiej grupy przestępstw ustanowienie tych
najwyższych kar. Oba uprawnienia specjalne wymagają w ich końcowym etapie przedstawienia poszczególnych przypadków Papieżowi,
do zatwierdzenia w formie specyficznej i jednoczesnej decyzji udzielenia dyspensy od obowiązku celibatu (por. kan. 291 KPK). Jasne zatem
jest, iż procedura dotycząca tych dwóch pierwszych uprawnień specjalnych, przyjmuje wyraźny aspekt karny, chociaż charakteryzuje się,
w sposób szczególny, udzieleniem łaski dyspensy od obowiązku celibatu. Odniesienie się do możliwości udzielenia łaski motywowane jest
dużym prawdopodobieństwem nieodwracalności porzucenia posługi,
lub niezdolnością duchownego do spełniania posługi.
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Konkretne postępowanie w przypadku pierwszego i drugiego
uprawnienia prawnego wskazane jest w wykazie dokumentów jakie
wymagane są przez Kongregację ds. Duchowieństwa za każdym razem, gdy Ordynariusz będzie się starał, drogą uprawnień specjalnych,
o ustalenie kar wobec duchownego. Należy mieć na uwadze, iż procedury uprawnień specjalnych ustalone są na podstawie kanonów dotyczących norm wspólnych regulujących postępowanie administracyjne
(por. kann. 35-58), oraz szczególnych, dotyczących wymierzania kar
drogą administracyjną (por. kann. 1342 i następne; 1720 KPK).
Ponieważ sprawy dotyczą duchownych, których opinia może być
narażona na niebezpieczeństwo, instruktorami, notariuszami i innymi
urzędnikami, uczestniczącymi w postępowaniu mogą być tylko kapłani (por. kan. 483 §2 KPK).
Pierwszym krokiem postępowania ze strony Ordynariusza, po zaistnieniu wiadomości o przestępstwie, będzie upewnienie się o podstawności oskarżenia poprzez dochodzenie wstępne, tak jak to przepisują
kann. 1717 – 1719 KPK. Jeżeli wiadomość o przestępstwie okaże się
uzasadniona, oraz jeżeli istnieją wymagania wstępne (niemożliwość
czy nadzwyczajna trudność przeprowadzenia postępowania zwykłą
drogą procesu karnego lub prośba o łaskę), Ordynariusz przystąpi do
rozpoczęcia postępowania wydając odpowiedni dekret.
Dekret powinien zawierać: dowody i wnioski zebrane w postępowaniu wstępnym; sformułowane oskarżenia; nominację Instruktora
i Notariusza, którzy zajmą się dopełnieniem pozostałych aktów postępowania; nominację dwóch Asesorów, którzy będą uczestniczyć
w ostatniej fazie dochodzenia lokalnego, oceniając dowody i argumenty według przepisu kan. 1720, 2° KPK.
Zadaniem Instruktora będzie notyfikacja dekretu z jednoczesnym
wezwaniem duchownego do złożenia zeznań i obrony. W wezwaniu
oprócz daty i miejsca przesłuchania należy poinformować pozwanego
o prawie wyboru zaufanego Patrona, który może mu asystować podczas procedury.
Podczas przesłuchania, które przeprowadzi Instruktor w obecności Notariusza, pozwany powinien odpowiedzieć na postawione mu
oskarżenia. Zadaniem Instruktora jest również upewnienie się odnośnie woli pozytywnej lub negatywnej oskarżonego co do trwania w sytuacji przestępczej, jak również co do chęci wstąpienia na drogę prośby
o udzielenie dyspensy od obowiązku celibatu z konsekwencją utraty
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stanu duchownego. Oskarżonemu należy umożliwić, podczas przesłuchania, możliwość zapoznania się z dowodami oskarżającymi go, jak
również przedstawienia obrony, nie wykluczając wyznaczenia terminu
w którym może przedstawić obronę na piśmie. Instruktor może z urzędu, lub na prośbę strony, zarządzić przedstawienie nowych dowodów,
dokumentów lub opinii biegłych. Instruktor może również, na tym etapie postępowania, zadecydować o konieczności zebrania przesłuchań
lub oświadczeń świadków, oskarżycieli lub osób poszkodowanych,
które należy wezwać regularnym aktem wezwania.
W przypadku kiedy duchowny nie stawi się na wezwanie, istnieją dwie możliwości dalszego postępowania. Pierwsza, gdy duchowny
nie stawiając się osobiście, prześle Instruktorowi deklarację o tym że
zna oskarżenia i dowody oraz, że nie zamierza zmienić swojego postępowania, jak również nie zamierza prosić o łaskę dyspensy. Takową
deklarację należy uznać za równoważną przesłuchaniu i można postępować z procedurą.
Natomiast jeżeli okaże się udokumentowane uchylenie się duchownego od przyjęcia wezwania, albo złożenia deklaracji jak powyżej, lub
okaże się on niedostępny (dla wręczenia wezwania), lub nieobecny
bez usprawiedliwienia (po otrzymaniu wezwania), Instruktor powinien
orzec jego nieobecność w postępowaniu i zarządzić aby postępowanie
było kontynuowane.
Należy w tym miejscu wspomnieć, że procedura przewiduje również okoliczności w których może ona być przerwana. Pierwsza to
wyrażenie woli ze strony duchownego przedstawienia prośby o łaskę
dyspensy z obowiązków wypływających ze święceń. Należy wtedy
postępować drogą zwykłą, przewidzianą przez skonsolidowane już
normy. Natomiast druga okoliczność przerwania postępowania może
zaistnieć w chwili autentycznego żalu ze strony duchownego i deklaracji chęci poprawy. W tym przypadku Ordynariusz po zweryfikowaniu,
że faktycznie nie ma już miejsca upór nagannego postępowania, powinien zarządzić zaniechanie procedury karnej i uruchomić odpowiednie procedury rehabilitacyjne (por. kann. 1339, 1340, 1347 KPK), za
wyjątkiem kiedy okaże się jednak koniecznym nałożenie kary wynagradzającej dla naprawienia skandalu i wyrównania naruszonej sprawiedliwości (por. kan. 1341 KPK).
Na zakończenie etapu gromadzenia dowodów, Instruktor powinien
ogłosić zamknięcie dochodzenia o czym należy poinformować zain-
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teresowanego duchownego wskazując mu czas na możliwość przeegzaminowania dowodów i przedstawienia własnych uwag oraz obronę
końcową.
Etap dochodzeniowy instancji lokalnej zamyka się zredagowaniem
opinii osobistej Instruktora, która powinna zawierać opis przebiegu
dochodzenia oraz dokument przekazania wszystkich akt sprawy kompetentnemu Ordynariuszowi.
Z kolei Ordynariusz powinien wydać dekret w którym zarządzi
zwołanie posiedzenia dla oceny dowodów, wzywając na nie wcześniej
mianowanych Asesorów. Tymże dekretem, który powinien być wysłany zainteresowanym stronom, rozpoczyna się etap decyzyjny instancji
lokalnej.
Posiedzeniu przewodniczy Ordynariusz i uczestniczą w nim
Asesorzy. Należy sporządzić protokół, podpisany przez Ordynariusza
i Asesorów, w którym trzeba opisać ocenę dowodów odnośnie poszczególnych oskarżeń oraz przedstawić opinię każdego Asesora.
Po odbyciu posiedzenia, Ordynariusz, który wszczął postępowanie, powinien zredagować własną ocenę odnosząc się do przebiegu etapu decyzyjnego procedury lokalnej i zawierającą opis sprawy
oraz motywy prawne i faktyczne, dotyczące dokonanej oceny każdego
z poszczególnych oskarżeń. Do własnej opinii Ordynariusz powinien
dołączyć relację dotyczącą niemożliwości lub nadzwyczajnej trudności postępowania zwykła drogą uzyskania łaski lub procesu karnego.
Relacja taka powinna zawierać wszystkie dokumenty udowadniające postępowania kanoniczne (por. kann. 1339; 1340; 1347 §1; 1331-1333 KPK) oraz starania pastoralne podjęte przez Ordynariusza celem
odwiedzenia niepoprawnego duchownego od uporczywego trwania
w przestępstwie. Dokumentacja taka jest konieczna w celu sprawdzenia, że faktycznie istnieją wymagania wstępne, niezbędne do przyjęcia
sprawy do fazy apostolskiej.
Ostatnim aktem, którego dokonuje Ordynariusz inkardynacji duchownego, jest przygotowanie prośby, w której zwraca się do Stolicy
Apostolskiej o zastosowanie pierwszego lub drugiego uprawnienia specjalnego, przesyłając akta sprawy do Kongregacji ds. Duchowieństwa.
Aktem tym kończy się faza lokalna procedury.
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4. Procedura apostolska przy zastosowaniu pierwszego i drugiego
uprawnienia specjalnego
Z chwilą, kiedy akta sprawy dotrą do Stolicy Apostolskiej, Kongre
gacja ds. Duchowieństwa może przyjąć jeden z możliwych sposobów
postępowania: decyzję o rozwiązaniu sprawy, jeżeli istnieją warunki
udzielenia dyspensy drogą łaski; decyzję o uzupełnieniu akt, wskazując konkretne kwestie lub brakujące dokumenty; decyzję o tym, że
uznano za niewskazane kontynuowanie sprawy w fazie apostolskiej
odsyłając dokumenty; decyzję przyjęcie procedury.
W tym ostatnim przypadku, obowiązkowo zawiadomiony o tym zostanie oskarżony duchowny, któremu przyznany zostanie odpowiedni
okres czasu, aby mógł interweniować w procedurze, nawet, gdy tego
nie uczynił na etapie lokalnym. Wówczas procedura zostanie cofnięta do fazy lokalnej w celu dokonania koniecznych uzupełnień. Jest to
kolejny wyraz tego, że oskarżonemu udzielona jest daleko idąca możliwość obrony osobiście lub poprzez wybranego Patrona, przedstawiając nowe dowody i dokumenty uwalniające od zarzutów.
Po dokładnym przeegzaminowaniu wszystkich akt procedury lokalnej, sprawą zajmie się zwyczajny Kongres Kongregacji ds. Duchow
nych, który zadecyduje o sprawie przyjmując jedno z trzech możliwych
rozstrzygnięć: archiwując sprawę w przypadku, kiedy oskarżenie okaże się bezpodstawne; uniewinniając oskarżonego w przypadku, kiedy
okaże się, iż jest niewinny lub niekaralny, albo przestępstwo jest już
przedawnione; stosując pierwsze lub drugie uprawnienie specjalne,
celem nałożenia jakiejś kary wieczystej lub kary dymisji ze stanu duchownego i przedłożenia sprawy Papieżowi celem jej zatwierdzenia w
formie specyficznej i podjęcia decyzji o udzieleniu dyspensy od obowiązku celibatu.
Decyzja będzie przekazana kompetentnemu Ordynariuszowi, którego zadaniem będzie jej notyfikacja zainteresowanemu.
Przeciw decyzji Najwyższego Autorytetu nie przewidziany jest rekurs czy apelacja, można jedynie przedłożyć, drogą łaski, prośbę o rehabilitacje do posługi.
5. Szczegóły procedury lokalnej w zastosowaniu trzeciego
uprawnienia specjalnego
Przypomnijmy, że trzecie uprawnienie specjalne, czyli postępowanie w celu uzyskania deklaracji o utracie stanu duchownego wraz
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z dyspensą od obowiązków wypływających ze świeceń, łącznie z celibatem, dotyczy przypadków, w których duchowny porzucił, dobrowolnie i bezprawnie, posługę od ponad pięciu lat.
Pomimo, że to wykroczenie, w przeciwieństwie do pierwszego
i drugiego uprawnienia specjalnego, nie odnosi się do przekroczeń
o ścisłym znaczeniu karnym, Papież uznał, że może być ono odniesione do ogólnych przewidywań kanonu 1399 KPK, ze szczególnym
przywołaniem kan. 276 §2, 1° KPK, gdzie przypomina się, iż duchowni „powinni przede wszystkim wiernie i niestrudzenie wypełniać obowiązki pasterskiej posługi”. Zatem absencja która trwa ponad pięć lat,
uznana została za obiektywny element, z którego zakłada się istnienie
subiektywnej woli duchownego, porzucenia przez niego stanu duchownego wraz z wszystkimi prawami i obowiązkami, które go stanowią.
Kompetentny Ordynariusz inkardynacji będzie w pewnym rodzaju interpretował wolę jaką wykazuje duchowny, prosząc Ojca Świętego,
aby została ona potwierdzona i zdeklarowana poprzez reskrypt o utracie stanu duchownego i dyspensie od obowiązku celibatu.
W przypadku zastosowania trzeciego uprawnienia specjalnego nie
przewiduje się nadzwyczajnych ustępstw od przepisów prawa powszechnego, gdyż uprawnienie można odnieś do istniejących już norm
określających udzielenie „reskryptu dla drugiego” (kann. 61 i 290, 3°
KPK). Kongregacja ds. Duchowieństwa otrzymała od Papieża zgodę
na zajmowanie się tymi ważnym przypadkami, wraz z zatwierdzeniem
procedury którą należy przyjąć jako specjalne normy proceduralne,
dopełnione listą dokumentów koniecznych do jej przeprowadzenia
i z odniesieniem do kanonów dotyczących reskryptów (por. kann.
59-75).
Procedura lokalna do której powinien zastosować się Ordynariusz
miejsca inkardynowania duchownego, przewiduje następujące fazy:
Rozpoczęcie postępowania wydaniem dekretu, po uprzednim upewnieniu się, iż istnieją wymagania wstępne, podobne jak przy działaniu
według pierwszego i drugiego uprawnienia specjalnego.
Dekret powinien zawierać: nominację Instruktora o wymaganych
przymiotach (por. kan. 149 §1), wybranego spośród kapłanów swojej
lub innej diecezji; nominację Notariusza; nominację Rzecznika Spra
wiedliwości, albo powołanie do sprawy Rzecznika Sprawiedliwości,
jeżeli takowy jest już ustanowiony przy Sądzie Biskupim (por. kann.
1430 i 1436 §2).
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Podobnie jak w procedurze dotyczącej pierwszych dwóch uprawnień,
wyżej wspomniane funkcje, mogą być powierzone tylko kapłanom.
Trzeba też zaznaczyć, iż Instruktorem nie może być sam Ordynariusz
oraz, że funkcja taka może być ustanowiona na stałe. Wówczas dekret,
którym rozpoczyna się procedurę, zawierał będzie odwołanie się do
stałego urzędu Instruktora.
Celem procedury jest upewnienie się o fakcie, że duchowny porzucił posługę od czasu dłuższego niż pięć kolejnych lat. Z dochodzenia
musi wynikać, że porzucenie jest: dobrowolne, to znaczy, iż nikt nie
zmusił duchownego do odejścia; nielegalne, czyli, że nie otrzymał on
pozwolenia lub dyspensy kompetentnego Ordynariusza; uporczywe,
czyli, że duchowny nie okazuje żadnej woli do podjęcia sprawowania
posługi.
Dowodami na istnienie faktu opuszczenia posługi mogą być: deklaracja duchownego złożona Instruktorowi; zeznania świadków; oraz
wszystkie inne dokumenty lub akta z których wynika postępowanie
duchownego i jego wola opuszczenia posługi.
Kolejną fazą postępowania jest wezwanie duchownego do stawienia
się przed Instruktorem. Podobnie jak przy pierwszym i drugim uprawnieniu, jednocześnie z wezwaniem należy poinformować zainteresowanego o przysługującym mu prawie zamianowania swojego Patrona,
który będzie asystował mu w postępowaniu. W niniejszej procedurze
ważnym jest przestrzeganie wszystkich formalności związanych z notyfikacją wezwania. Należy korzystać ze środków pewnych, dających
gwarancję, że dokumenty docierają do zainteresowanego (por. kann.
1509-1511 KPK).
W przypadku kiedy duchowny odpowie na wezwanie, w wyznaczonym dniu i miejscu, powinien odpowiedzieć na oskarżenia przedstawione przez Instruktora w obecności Notariusza. Podczas tego
przesłuchania Instruktor powinien upewnić się czy duchowny jest gotowy powrócić do spełniania posługi lub chce prosić o rozpoczęcie
postępowania o uzyskanie łaski dyspensy.
Pamiętać należy, że w przypadku kiedy duchowny nie wyrazi woli
przedłożenia prośby o łaskę dyspensy, fakt ten nie przeszkadza w kontynuowaniu procedury, o ile kompetentny Ordynariusz, uzna to za
wskazane lub konieczne, mając na uwadze, iż reskrypt uzyskany dla
drugiego, jeżeli nie stwierdza się czegoś innego, można otrzymać nawet niezależnie od jego zgody i jest ważny przed jego akceptacją (por.
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kan. 61 KPK), pamiętając jednak, że „nikt nie ma obowiązku korzystać z reskryptu udzielonego tylko dla własnego pożytku” (por. kan.
71 KPK).
Natomiast w przypadku kiedy duchowny nie odpowie na wezwanie,
przewiduje się dwa sposoby postępowania. Pierwsza wersja przewiduje
sytuację w której duchowny pomimo, że nie stawia się osobiście, może
przesłać Instruktorowi autentyczne oświadczenie o tym, że znane mu
są oskarżenia, oraz, że jest zdecydowany kontynuować nieobecność
w posłudze i nie ma intencji przedłożenia prośby o łaskę. Wówczas
takie oświadczenie należy uznać za równoważne do przesłuchania
i procedura może być kontynuowana. Druga wersja przewiduje sytuację kiedy udowodnione jest odrzucenie wezwania; niemożliwość odnalezienia duchownego (nieuchwytność dla dostarczenia wezwania);
nieobecność nieusprawiedliwiona (po dostarczeniu wezwania). W tych
przypadkach Instruktor powinien uznać duchownego jako nieobecnego w procedurze, według przepisów kann. 1592-1595 KPK i kontynuować postępowanie.
Również w procedurze dotyczącej trzeciego uprawnienia specjalnego przewidziane są ewentualne, specyficzne okoliczności przerwania
postępowania.
Pierwsza taka okoliczność ma miejsce wtedy, kiedy duchowny zadeklaruje chęć skorzystania z łaski dyspensy.
Druga, bardziej złożona, ma miejsce wtedy, kiedy duchowny deklaruje skruchę i chęć poprawy oraz podjęcia posługi. W tym przypadku kompetentny Ordynariusz może skorzystać z dwóch rozwiązań:
pozytywnego, kiedy pozwoli na zaprzestanie procedury wydając odpowiednie decyzje (por. kann. 1339, 1340, 1341, 1347 KPK); lub
negatywnego w którym zarządzi przejście do procedury według drugiego uprawnienia, uznając porzucenie posługi jako wykroczenie
o którym mowa w kan. 1399 KPK. Taka decyzja może zajść wówczas
gdy Ordynariusz pomimo wszystko uzna duchownego za krnąbrnego,
albo uzna za konieczne nałożenie kary ekspiacyjnej dla naprawienia
zgorszenia i przywrócenia sprawiedliwości, zatem nie pozwoli na jego
powrót do posługi. Wobec tego nie będzie już możliwe zwykłe domniemanie chęci opuszczenia przez duchownego posługi, ale koniecznym będzie traktowanie sprawy w aspekcie karnym.
Na zakończenie etapu dochodzeniowego, Instruktor postępuje identycznie, jak ma to miejsce w procedurze pierwszego i drugiego uprawnienia.
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Ordynariusz, po otrzymaniu akt sprawy, przekaże całą dokumentację Rzecznikowi sprawiedliwości z poleceniem sformułowania uwag,
które należy dołączyć do akt procedury.
Dokumentacja ponownie powraca do Ordynariusza, który podobnie
jak w pozostałych dwóch procedurach, ma obowiązek zredagowania
własnej opinii w której oprócz opisu sprawy i przedstawienia motywów prawnych i faktycznych, przedstawi ocenę dowodów, zebranych
w celu osiągnięcia pewności moralnej dobrowolnego, bezprawnego
i uporczywego porzucenia posługi wypływającej ze święceń, przez
okres czasu przekraczający pięć kolejnych lat. Do tej opinii Ordynariusz
powinien dołączyć również relacje dotyczącą niemożliwości lub nadzwyczajnej trudności postępowania zwykłą drogą uzyskania łaski lub
przeprowadzenia procesu karnego.
Ostatnim aktem, którego dokonuje Ordynariusz inkardynacji duchownego, po upewnieniu się, że dopełnione zostały wymogi wstępne procedury oraz, że istnieje, obiektywnie i subiektywnie, wymagany
przedmiot sprawy, jest przygotowanie prośby, w której zwraca się do
Stolicy Apostolskiej o zastosowanie trzeciego uprawnienia specjalnego, to znaczy o wydanie reskryptu poprzez który, zadecydowana będzie
utrata stanu duchownego z odnośną dyspensą od obowiązków wypływających ze święceń, w tym również celibatu, przesyłając akta sprawy
do Kongregacji ds. Duchowieństwa. Aktem tym kończy się faza lokalna procedury według trzeciego specjalnego uprawnienia.
6. Procedura apostolska w odniesieniu do trzeciego uprawnienia
specjalnego
W odniesieniu do trzeciego uprawnienia specjalnego na szczeblu
apostolskim przewidziane jest identyczne postępowanie jak w pozostałych dwóch pierwszych. W przypadku zakończenia procedury
wydaniem reskryptu, który przekazany będzie Ordynariuszowi celem notyfikowania go duchownemu, podkreślić ponownie należy, iż
reskrypt ten, dla swojej ważności, nie potrzebuje akceptacji zainteresowanego, który z kolei nie ma obowiązku korzystania z niego (por.
kann. 61, 71 KPK).
Również w przypadku decyzji osiągniętej poprzez procedurę trzeciego uprawnienia specjalnego, nie jest przewidziane odwołanie czy
apelacja. Wobec czego, za wyjątkiem wskazania ewentualnych wad reskryptu o których mowa w kann. 63 i 66 KPK, duchownemu pozostaje
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tylko możliwość zwrócenia się o uzyskanie, drogą łaski, rehabilitacji
do posługi wypływającej ze święceń.
Le cause e la procedura della riduzione allo stato laicale dei chierici sulla base
delle facoltà della Congregazione per il Clero
Il presente studio ha lo scopo di illustrare le tre facoltà speciali concesse dal Sommo
Pontefice alla Congregazione per il Clero, al fine di procedere, in via amministrativa,
alla riduzione allo stato laicale dei chierici che si trovano in situazione irregolare.
Tali facoltà sono gli strumenti di cui possono servirsi tutti gli Ordinari (diocesani
e religiosi), nei casi dove appare chiara una violazione della legge da parte del chierico
e quando l’interessato non intende chiedere, in via graziosa, la dispensa dagli obblighi
che derivano dall’Ordine Sacro. Le facoltà sono state concesse anzitutto le situazioni
dove non è possibile, o non è conveniente, procedere per le vie già previste dalla legge.
La competente Congregazione ha elaborato gli schemi che illustrano la procedura che
ogni Ordinario deve seguire prima di presentare i singoli casi alla Sede Apostolica
(cf. allegato). Il contenuto puntualizza innanzitutto le procedure, presentando, con
indicazioni pratiche ed esplicative, l’applicazione delle norme particolari, specie
a livello locale, prima della presentazione dei casi alla Sede Apostolica.

Aneks

List Kongregacji ds. Duchowieństwa z załącznikami
Prot. N. 20100823

Watykan, 17 marca 2010 roku

Eminencje, Ekscelencje, Najprzewielebniejsi Ordynariusze
w miejscu
Nawiązując do Listu N. 20090556, z dnia 18 kwietnia 2009 roku,
dotyczącego Uprawnień specjalnych, udzielonych Dykasterii przez
Ojca Świętego w dniu 30 stycznia 2009 r., pragnę przesłać w załączeniu wskazania proceduralne dotyczące sposobu postępowania
w konkretnych przypadkach, wraz z listą dokumentów wymaganych
do przeprowadzenia postępowania w fazie lokalnej.
Właściwe zrozumienie wskazań proceduralnych wymaga przede
wszystkim podkreślenia konieczności zaistnienia niezbędnego wa-
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runku wstępnego w prośbie ze strony Ordynariuszy1, o aplikowanie
Uprawnień specjalnych, czyli niemożliwości czy nadzwyczajnej trudności postępowania drogą zwyczajną udzielenia łaski lub procesu karnego. Z dochodzenia przeprowadzonego w fazie lokalnej powinna
zatem wynikać:
I – stwierdzona niemożność obiektywna lub subiektywna, iż zainteresowany duchowny poprosi o dyspensę od obowiązków wypływających z przyjętych święceń;
II – udokumentowana synteza wyników wszelkich prób pastoralnych i środków kanonicznych, powziętych przez Ordynariusza, mających na celu odwiedzenie winnego od niewłaściwego postępowania
i tym samym od trwania w uporze;
III – wykazana szczególna trudność która uniemożliwia, w konkretnym przypadku, przeprowadzenie w miejscu kanonicznego karnego
procesu sądowego (kann. 1342, § 2; 1425, § 1, n. 2, KPK).
Okazuje się także koniecznym zwrócenie uwagi każdego Ordy
nariusza na fakt, iż zastosowanie Uprawnień specjalnych nie jest
automatyczne, lecz dotyczy jedynie niektórych i ściśle określonych
przypadków, które to z kolei zostaną dokładnie przeanalizowane przez
Stolicę Apostolską. Innymi słowy, faza lokalna procedury, zamykać
się będzie zawsze prośbą Ordynariusza, która następnie podlega ocenie Stolicy Apostolskiej czy zastosować, w konkretnym przypadku,
Uprawnienia specjalne.
W duchu kościelnej jedności i współpracy, mając na uwadze godność kapłaństwa oraz prawdziwe dobro kapłanów i całego Kościoła,
korzystam z okazji aby wyrazić słowa należnego szacunku.
Abp Mauro Piacenza
Sekretarz

Claudio Card. Hummes
Prefekt

1
W przypadku Przełożonych Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń
Życia Apostolskiego, którzy nie są Ordynariuszami w myśl kan. 134, §1 KPK, odniesieniem jest kompetentny Ordynariusz miejsca.
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Załącznik Nr 1: ZASTOSOWANIE I-go
i II-go UPRAWNIENIA SPECJALNEGO
PIERWSZE UPRAWNIENIE SPECJALNE
Uprawnienie specjalne dotyczy rozpatrzenia i przedstawienia Ojcu
Świętemu, do zatwierdzenia w specyficznej formie i podjęcia przez
Niego decyzji, przypadków wydalenia “in poenam” ze stanu duchownego wraz z dyspensą od obowiązków wypływających z przyjętych
święceń, łącznie z celibatem, duchownych, którzy usiłowali zawrzeć
małżeństwo, chociażby tylko cywilnie, i którzy po upomnieniu nie wykazali poprawy, lecz nadal dają zgorszenie (por. kan. 1394, §1); oraz tych
duchownych, którzy trwają w grzechu ciężkim zewnętrznym wykraczającym przeciwko szóstemu Przykazaniu (por. kan.1395, §§ 1-2).
DRUGIE UPRAWNIENIE SPECJALNE
Uprawnienie specjalne interwencji według kan. 1399 KPK, działając bezpośrednio lub zatwierdzając decyzje Ordynariuszy, o ile kompetentni Ordynariusze o to poproszą, w wypadkach szczególnie ciężkiego
przekroczenia prawa, gdzie przynagla konieczność zapobieżenia skandalowi, bez względu na przepisy norm kann. 1317, 1319, 1342, § 2,
i 1349 KPK, dotyczących zastosowania stałych kar: dla diakonów z powodów poważnych i dla kapłanów z powodów bardzo poważnych, zawsze przedstawiając niniejsze przypadki bezpośrednio Ojcu Świętemu
do zatwierdzenia w formie specyficznej i decyzji.
procedURA ex Kan. 1720 KPK
W odniesieniu do wykonania procedury administracyjnej (por. kann.
35-58, 1342, 1720 KPK), która w tym przypadku może być dokonana
jedynie przez kapłanów (por. kan. 483 §2 CIC), należy:
1° Przedstawić winnemu oskarżenia jego dotyczące oraz odpowiednie dowody, dając mu możliwość obrony, chyba że, prawnie wezwany,
zaniechałby stawienie się. Zainteresowany duchowny powinien być
poinformowany o możliwości wyznaczenia sobie zaufanego Obrońcy.
2° Zbadać uważnie, z pomocą dwóch asesorów (por. kann. 1424
i 1720 n. 2 KPK), wszystkie dowody, zebrane materiały i obronę
oskarżonego.
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3° Wydać Prośbę według norm kann. 1342 – 1350 KPK, jeżeli nie
ma wątpliwości o popełnionym przestępstwie i jeżeli dokonany czyn
nie uległ przedawnieniu według norm kann. 1313 i 1362-1363 KPK.
Dekret wydany w myśl kann. 35-58 KPK, ma być należycie umotywowany, z podaniem, chociażby w skrócie, powodów prawnych i faktycznych, na których opiera się Prośba.
Ponadto:
4° kompetentny Ordynariusz, powinien przesłać do Stolicy Apostol
skiej całą dokumentację, dołączając do niej własną opinią i Prośbę,
o której mowa w n. 3°.
5° Jeśli, w osądzie Stolicy Apostolskiej, dokumentacja okaże się
niekompletna, poprosi się o uzupełnienie dochodzenia, powiadamiając o tym kompetentnego Ordynariusza oraz wskazując mu konkretne
punkty, które wymagają uzupełnienia.
6° Dekret wydalenia ze stanu duchownego, wraz z dyspensą od
obowiązków wypływających z przyjętych święceń, łącznie z celibatem, zostanie przesłany przez Stolicę Apostolską do kompetentnego
Ordynariusza, który ma zatroszczyć się o właściwe dostarczenie go
zainteresowanemu.
DOKUMENTY WYMAGANE DO postępowania
W PRZYPADKU I-go i II-go UPRAWNIENIA SPECJALNEGO
1. Życiorys i świadectwo święceń.
2. Kopia dokumentów dotycząca opinii udzielanych przed przyjęciem świeceń, oraz inna dokumentacja dotycząca okresu formacyjnego duchownego.
3. Relacja dotyczącą niemożliwości czy nadzwyczajnej trudności
przeprowadzenia sprawy zwykłą drogą łaski lub procesu karnego, zaopatrzona w dokumentację potwierdzającą wszystkie interwencje przewidziane przez Kodeks (por. kann. 1339; 1340; 1347
§ 1; 1331-1333, KPK) oraz starania pastoralne podjęte przez
Ordynariusza celem odwiedzenia niepoprawnego duchownego od
trwania w uporze.
4. Dekret Ordynariusza rozpoczynający postępowanie ex kan. 1720,
KPK, zawierający następujące elementy: nawiązanie do zakończenia dochodzenia wstępnego (por. kann. 1717-1719, KPK); sformu-
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łowanie punktów oskarżenia; nominacja dwóch Asesorów ex kan.
1720, n. 2 KPK; nominacja Instruktora, nominacja Notariusza.
5. Dokumenty postępowania:
a) Przesłuchanie duchownego (por. kan. 1728, §2 KPK);
b) (razem lub alternatywnie) autentyczna deklaracja duchownego
dotycząca znajomości oskarżeń i dowodów obciążających, jak
też woli pozostania w nielegalnej sytuacji i odrzucenie możliwości wniesienia prośby o dyspensę od obowiązków wypływających z przyjętych święceń, łącznie z celibatem (por. kan.
1728, §2 KPK);
c) W przypadku braku dokumentów a) i b), dokumentację
stwierdzającą brak możliwości kontaktu z duchownym lub
nieprzyjęcie przez niego wezwania do stawienia się albo też
przedstawienie deklaracji, o której mowa w punkcie b) (por.
kann. 1509-1511, KPK);
d) Zeznania lub oświadczenia świadków, oskarżycieli i osób poszkodowanych, wraz z kopią prawnego wezwania do stawienia
się w sprawie;
e) Ewentualne dokumenty i opinie biegłych.
6. Akt zakończenia postępowania.
7. Ocena osobista Instruktora dotycząca przebiegu postępowania
i dokument przekazania kompetentnemu Ordynariuszowi wszystkich akt proceduralnych.
8. Dekret Ordynariusza, którym zwołuje posiedzenie w celu oceny dowodów (por. kan. 1720, n. 2 KPK), wraz z wezwaniem Asesorów.
9. Protokół z posiedzenia dotyczącego oceny wszystkich dowodów,
podpisany przez Ordynariusza i Asesorów, z uwzględnieniem oceny każdego przewinienia i opinii każdego z Asesorów.
10. Ocena osobista Ordynariusza, który wszczął postępowanie, w odniesieniu do przebiegu posiedzenia dla rozpatrzenia dowodów,
zawierająca opis przypadku oraz motywacje zgodnie ze stanem
prawnym i faktycznym w odniesieniu do każdego z pojedynczych
oskarżeń.
11. Prośba Ordynariusza inkardynacji duchownego, w której wnosi
do Stolicy Apostolskiej o zastosowanie w danym przypadku I-go
bądź II-go Uprawnienia specjalnego, i jednocześnie zleca przesłanie dokumentacji do Kongregacji ds. Duchowieństwa.
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NOTABENE: Akta, zebrane i uporządkowane, ponumerowane
i oprawione, wraz ze spisem treści, powinny być uwierzytelnione
przez Notariusza i przesłane w trzech egzemplarzach do Kongregacji
ds. Duchowieństwa. Nie powinny one zawierać rękopisów nieczytelnych, a jeśli byłyby one znaczące w sprawie, mają być przepisane drukiem. Ta sama reguła dotyczy również nieczytelnych fotokopii.

Załącznik nr 2: ZASTOSOWANIE
III-go UPRAWNIENIA SPECJALNEGO
TRZECIE UPRAWNIENIE SPECJALNE
Uprawnienie specjalne dotyczy prośby o reskrypt, którym deklaruje
się utratę stanu duchownego wraz z dyspensą od obowiązków wypływających z przyjętych święceń, łącznie z celibatem, duchownego, który
opuścił dobrowolnie i bezprawnie posługę na czas powyżej 5 kolejnych
lat.
NORMY PROCEDURALNE
Art. 1		
Ordynariusz inkardynacji może prosić Stolicę Apostolską
o reskrypt, którym deklaruje się utratę stanu duchownego
wraz z dyspensą od obowiązków wypływających z przyjętych święceń kapłańskich, łącznie z celibatem, duchownego, który opuścił dobrowolnie i bezprawnie posługę
kapłańską na czas powyżej 5 kolejnych lat, i który po dokładnym sprawdzeniu, na ile to jest możliwe, trwa w tej
dobrowolnej i bezprawnej decyzji, niezgodnej z posługą.
Art. 2
§1 Kompetentnym jest Ordynariusz inkardynacji duchow
nego.
§2 Kompetentny Ordynariusz może powierzyć postępowanie, na stałe lub w każdym odrębnym przypadku, wybranemu kapłanowi o wymaganych przymiotach, ze swojej
lub innej Diecezji.
§3 W niniejszej procedurze musi zawsze uczestniczyć
Rzecznik Sprawiedliwości, dla koniecznej ochrony dobra
publicznego.
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Art. 3 		

Deklaracja, o której mowa w art. 1, może być wydana
jedynie po tym, jak kompetentny Ordynariusz, przeprowadziwszy należyte badania, na podstawie ewentualnych
oświadczeń samego duchownego, lub zeznań świadków,
opinii czy poszlak, dojdzie do moralnej pewności nieodwracalnego porzucenia posługi.

Art. 4		

Wręczenie jakiegokolwiek aktu ma być dokonane zawsze
za pośrednictwem urzędu pocztowego lub w inny pewny
sposób.

Art. 5		

Instruktor, po zakończeniu postępowania, ma przesłać
wszystkie zebrane akty do kompetentnego Ordynariusza,
dołączając do nich własną opinię, ten zaś ma wyrazić, według prawdy, własną ocenę.

Art. 6		

Kompetentny Ordynariusz, powinien przesłać do Stolicy
Apostolskiej wszystkie akta dołączając własną opinię,
z uwagami dokonanymi przez Rzecznika Sprawiedliwości.

Art. 7		

Jeśli, według oceny Stolicy Apostolskiej, okaże się niezbędne uzupełnienie postępowania, będzie o tym poinformowany kompetentny Ordynariusz ze wskazaniem
konkretnych punktów w jakich postępowanie powinno
być uzupełnione.

Art. 8		

Reskrypt o utracie stanu duchownego, wraz z dyspensą
od obowiązków wypływających z przyjętych święceń kapłańskich, łącznie z celibatem, przesłany zostanie przez
Stolicę Apostolską do kompetentnego Ordynariusza, który zatroszczy się o właściwe dostarczenie go zaintereso
wanemu.
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DoKUMENTY WYMAGANE DO postĘpowania
W PRZYPADKU III-go UPRAWNIENIA SPECJALNEGO
1. Życiorys i świadectwo święceń.
2. Kopia dokumentów dotycząca opinii udzielanych przed przyjęciem świeceń, oraz inna dokumentacja dotycząca okresu formacyjnego duchownego.
3. Relacja dotaczącą niemożliwości czy nadzwyczajnej trudności
przeprowadzenia sprawy zwykłą drogą łaski lub procesu karnego, zaopatrzona w dokumentację potwierdzającą wszystkie interwencje przewidziane przez Kodeks (por. kann. 1339; 1340;
1347 § 1; 1331-1333, KPK) oraz starania pastoralne podjęte przez
Ordynariusza celem odwiedzenia niepoprawnego duchownego od
trwania w uporze.
4. Dekret mianujący Instruktora i Notariusza (por. art. 2, § 2).
5. Dekret mianujący Rzecznika Sprawiedliwości, lub akt jego wezwania jeśli urząd ten już istnieje na stałe przy Sądzie Biskupim
(por. kann. 1430 i 1436, § 2, KPK; art. 2, § 3).
6. Dokumenty postępowania (por. art. 3).
a) Przesłuchanie duchownego (por. art. 3).
b) (razem lub alternatywnie) autentyczna deklaracja duchownego dotycząca znajomości oskarżenia i dowodów, jak też woli
trwania w dobrowolnym i bezprawnym porzuceniu posługi od
ponad pięciu lat, bez chęci wniesienia prośby o dyspensę od
obowiązków wypływających z przyjętych święceń, łącznie
z celibatem (por. art. 3).
c) W przypadku braku dokumentów a) i b), dokumentacja stwierdzająca brak możliwości kontaktu z duchownym lub nieprzyjęcie przez niego wezwania do stawienia się w sprawie, albo też
przedstawienie deklaracji, o której mowa w punkcie b) (por.
kann. 1509-1511, KPK; art. 3).
d) Zeznania lub oświadczenia świadków, wraz z kopią prawnego wezwania, regularnie doręczonego, do stawienia się
w sprawie.
e) Ewentualne dokumenty i opinie biegłych.
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7. Dokumenty z których wynika, że doręczenie jakiegokolwiek aktu
sprawy odbyło się za pośrednictwem urzędu pocztowego lub
w inny pewny sposób (por. art. 4).
8. Akt zakończenia postępowania.
9. Ocena osobista Instruktora dotycząca przebiegu postępowania
(art. 5) i jego dokument przekazania wszystkich akt postępowania
kompetentnemu Ordynariuszowi.
10. Opinia Rzecznika Sprawiedliwości (por. art. 6).
11. Opinia osobista Ordynariusza (art. 6), który wszczął postępowanie,
dotycząca oceny dowodów i zawierająca opis przypadku oraz motywacje zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym w odniesieniu
do każdego z pojedynczych oskarżeń.
12. Prośba Ordynariusza inkardynacji duchownego, w której wnosi do Stolicy Apostolskiej o zastosowanie w danym przypadku
III-go Uprawnienia specjalnego i jednocześnie zleca przesłanie
dokumentacji do Kongregacji ds. Duchowieństwa (art. 6).
Notabene:
A) Zainteresowany duchowny ma być poinformowany o możliwości wyznaczenia sobie zaufanego Obrońcy. Wszyscy, którzy biorą
udział w postępowaniu muszą być kapłanami.
B) Akta, zebrane i uporządkowane, ponumerowane i oprawione, wraz ze spisem treści, powinny być uwierzytelnione przez
Notariusza i przesłane w trzech egzemplarzach do Kongregacji ds.
Duchowieństwa. Nie powinny one zawierać nieczytelnych rękopisów, a jeśli byłyby one znaczące w sprawie, mają być przepisane
drukiem. To samo dotyczy nieczytelnych fotokopii.

Prawo Kanoniczne
54 (2011) nr 3-4

O. Zbigniew Suchecki OFMConv.
Papieski Wydział Teologiczny św. Bonawentury «Seraphicum» w Rzymie

Wydalanie duchownych na podstawie
kanonicznego procesu karnego
Treść: Wstęp – 1. Ustanowienie rzecznika sprawiedliwości dla spraw karnych (rys
historyczny). – 2. Ustanowienie prokuratorów Stolicy Apostolskiej w celu ochrony
dobra publicznego. – 3. Rola rzecznika sprawiedliwości w sprawach dyscyplinarnych
i karnych. – 4. Poszerzenie kompetencji rzecznika sprawiedliwości w procesach małżeńskich – Instrukcja Provida Mater Ecclesia (15 sierpnia 1936). – 5. Rola rzecznika
sprawiedliwości w procesie karnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r.
– 5.1. Wykrycie przestępstwa i jego sprawcy w czasie śledztwa. – 5.2. Wniesienie
oskarżenia przez rzecznika sprawiedliwości (kan. 1934). – 6. Pojęcie kary kościelnej.
– 6.1. Podział kar kościelnych. – 6.2. Decydująca rola Ordynariusza przy wymierzaniu
kary ekspiacyjnej wydalenia ze stanu duchownego (kan. 1336, § 1, 5°). – 7. Rzecznik
sprawiedliwości jako publiczny oskarżyciel w procesie karnym w Kodeksie Prawa
Kanonicznego z 1983 r. – 7.1. Ochrona dobra publicznego i praw wiernych przez
Kościół. – 7.2. Nominacja i przymioty rzecznika sprawiedliwości. – 7.3. Rzecznik
sprawiedliwości jako strona publiczna w procesie karnym. – 7.4. Uprzywilejowana
pozycja rzecznika sprawiedliwości w procesie karnym (kan. 1725). – 7.5. Czy rzecznik sprawiedliwości wykonuje funkcje jurysdykcyjne?– 7.6. Przekazanie rzecznikowi
sprawiedliwości akt dochodzenia wstępnego (kan. 1721). – 8. Wniesienie skargi powodowej przez rzecznika sprawiedliwości (kan. 1502 i 1504). – 8.1. Utrata stanu duchownego (kan. 290). – 8.2. Kara ekspiacyjna wydalenia ze stanu duchownego (kan.
1336, § 1, 5°). – 8.3. Zastosowanie środków ostrożności przez Ordynariusza względem
osoby oskarżonego w jakimkolwiek stadium procesu (kan. 1722). – 8.4. Ustanowienie
trybunału. – 8.5. Wezwanie oskarżonego oraz ustanowienie adwokata (kan. 1723,
§ 1). – 8.6. Przesłuchanie oskarżonego. – 8.7. Oskarżony nie ma obowiązku przyznać
się do przestępstwa, nie można też żądać od niego przysięgi (kan. 1727, § 2). – 8.8.
– Apelacja. – 9. Skarga sporna o naprawienie szkód wynikających z przestępstwa (kan.
1729, § 1). – Zakończenie.
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Wstęp
Zagadnienie wydalania duchownych na podstawie kanonicznego
procesu karnego, napotkało na liczne propozycje biskupów, teologów
a szczególnie prawników, którzy zachęceni zasadami ustalonymi przez
Synod Biskupów w 1967 r., już w pierwszych Schematach przygotowywanego KPK naciskali na wprowadzenie zmian1. W opracowaniu pragnę przedstawić nie tylko problemy związane z karą wydalana
ze stanu duchownego na podstawie kanonicznego procesu karnego,
lecz również ukazać perspektywy i nowe rozwiązania dotyczące tej
tematyki.
W okresie rewizji KPK z 1917 r. zostały dokonane istotne zmiany odnośnie kary wydalenia duchownych na podstawie kanonicznego procesu karnego2. Ożywiona dyskusja nad ustawami dotyczącymi
utratę stanu duchownego (kan. 290-293) doprowadziła do istotnych
zmian w KPK z 1983 r. z zachowaniem tradycji oraz nowych rozwiązań wprowadzonych przez Sobór Watykański II.
„Kodeks będąc podstawowym dokumentem ustawodawczym
Kościoła, opartym na dziedzictwie prawnym i ustawodawczym
Objawienia i Tradycji, winien być uważany za niezbędne narzędzie,
dzięki któremu jest zachowywany należyty porządek w życiu indywidualnym i społecznym, jak i w działaniu Kościoła”3.
Tytuł IV Księgi VII KPK z 1983 r. zajmuje się Procesem karnym
(De processu poenali), gdzie zostały przedstawione ogólne zasady
związane z procesem karnym. Rozdział I dotyczy wstępnego dochodzenia (kann. 1717–1719). Rozdział II dotyczy przebiegu procesu
1
Por. P. Ciprotti, De iure poenali canonico, quod attinet ad conversionem et reconciliationem obtinendam, w: Monitor Ecclesiasticus 100 (1975) 368-369.
2
Por. Z. Suchecki, Il processo penale giudiziario, w: I giudizi nella Chiesa, processi e procedure speciali, XXV Incontro di studio Centro Universitario “Villa
S. Giuseppe” Torino 29 giugno - 3 luglio (a cura di Gruppo Italiano Docenti di Diritto
Canonico) ed. Glossa, Milano 1999, vol. 7, 227-265; tenże, Il processo penale giudiziario nel «Codex Iuris Canonici» del 1983, w: Apollinaris 73 (2000) 371-409; tenże, Il processo penale giudiziario, w: Aa.Vv., Il processo penale canonico (a cura di
Z. Suchecki), Roma 20032, 235-277; tenże, Considerazioni sull’inflizione della pena
in talune fattispecie concrete, w: Aa.Vv., Processo penale e tutela dei diritti nell’ordinamento canonico, Roma 2005, 349-389; tenże, Le privazioni e le proibizioni nel
Codice di Diritto Canonico del 1983, Roma 2010.
3
Jan Paweł PP. II, Konst. Ap. Sacrae disciplinae leges, 23 Ian. 1983, w KPK, 13.
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(kann. 1720-1728). Rozdział III koncentruje się na skardze o naprawienie szkód (1729-1731).
Niniejsze opracowanie zostało zawężone do problematyki wydalania duchownych na podstawie kanonicznego procesu karnego, który
stanowi punkt centralny opracowania4. Ustawy wyraźnie wskazują na
wymagane warunki przy wszczęciu procesu karnego (kan. 1721, § 1).
Oddzielnego omówienia wymaga tematyka przedawnienia skargi
karnej po wprowadzeniu w 2001 r. i sukcesywnie modyfikowanych
w 2009 r. Norm Kongregacji Nauki Wiary oraz Modyfikacji wprowadzonych do tekstu «Normae de gravioribus delictis», dotyczących
przestępstw, które osądza jedynie Kongregacja Nauki Wiary (15 lipca
2010 r.)5.
Szerszego opracowania wymaga tematyka wydalania duchownych
na podstawie specjalnych upoważnień jakie otrzymały Kongregacje do
Spraw Duchowieństwa oraz Rozkrzewiania Wiary jak również wyroki Roty Rzymskiej oraz decyzje Sygnatury Apostolskiej w sprawach
karnych. Poszczególne decyzje opublikowane na łamach czasopism
pomagają w zrozumieniu aplikacji norm prawnych wraz z nowymi
wytycznymi, które się ukazują przy wymierzaniu kar.
1. Ustanowienie Rzecznika sprawiedliwości dla spraw karnych
(rys historyczny)
Rzecznik sprawiedliwości (promotor iustitiae) powinien być ustanowiony w każdej diecezji na mocy kan. 1430 „dla spraw spornych,
w których może być zagrożone dobro publiczne i dla spraw karnych, (...) [jego] obowiązkiem jest zabezpieczenie dobra publicznego” (CCEO 1990 kan. 1094; CIC 1917 kan. 1586)6. Zabezpieczenie
dobra publicznego stoi u podstaw utworzenia urzędu rzecznika spra4
Por. Z. Suchecki, Il processo penale giudiziario, w: Aa.Vv., Il processo penale
canonico, 235-277.
5
Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary, Synteza modyfikacji wprowadzonych
do «Normae de gravioribus delictis», w: L’Osservatore Romano, Wydanie polskie, 10 (2010) 56-57.
6
„Il promotore di giustizia è la persona pubblica, costituita dalla società, per tutelare il bene pubblico che deriva dalla giustizia contenuta nella legge. Il c. 1430 dichiara
come dovere del promotore di giustizia la tutela del bene pubblico. Essendo di natura
pubblica, l’ufficio supera il versante privato del titolare. Esiste in quanto la società ha
diritto alla difesa del bene comune che deriva dall’osservanza della legge, aldilà delle
considerazioni soggettive”, M. J. Arroba Conde, Diritto processuale canonico, Roma
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wiedliwości. Należy zaznaczyć, że zabezpieczenie dobra publicznego
dotyczy konkretnych osób oraz całej wspólnoty dotkniętej przez naruszenie prawa.
Urząd rzecznika sprawiedliwości nie pochodzi bezpośrednio z instytucji prawa rzymskiego. Pomimo podobieństw z urzędami, które przewidywało prawo rzymskie i prawo kościelne w pierwszym tysiącleciu
chrześcijaństwa7, „powszechnie uważa się, że ta figura wywodzi się od
prokuratorów biskupich lub prokuratorów zajmujących się ściganiem
przestępstw w XIII w.”8.
Na płaszczyźnie procesu śledczego (inkwizycyjnego; nazwa pochodzi od inquiro – poszukuję) wyłania się figura rzecznika sprawiedliwości jako promovens w procesie karnym do przeprowadzenia inquisitio
criminalis. Jego poprzednikami są fiscalis9 lub promotor, którzy byli
ustanawiani w kuriach diecezjalnych dla zabezpieczenia dobra publicznego. „Proces per inquisitionem rozpoczyna się bez skargi. Nie
ma w nim oskarżyciela. Rolę jego spełnia sam sędzia śledczy, który nie jest już biernym widzem, jak w procesie skargowym, lecz sam
odgrywa czynną rolę w procesie. Do zadań sędziego należy: wyszukiwanie świadków, biegłych, dokumentów i innych dowodów i wydanie wyroku, opierając się bądź na swobodnej ocenie dowodów, bądź
na pewnych, określonych przez prawo regułach dowodowych, np.
do przyjęcia dowodu trzeba dwu świadków: testis unus, testis nullus.
Tortur nie ma, oskarżonemu podaje się do wiadomości treść oskarże-

1994, 195. Por. G. M. Usai, Il promotore di giustizia ed il difensore del vincolo, w:
Aa.Vv., Il processo matrimoniale canonico, Città del Vaticano 1988, 135-141.
7
„La sua origine, infatti, non può essere cercata nel diritto romano in quanto procuratores, defensores civitatum, advocati fisci, questores intervengono solo in negozi
civili o fungono da giudici più che da accusatori”, P. Pavanello, Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, w: I giudizi nella Chiesa. Il processo contenzioso e il processo matrimoniale, (a cura del gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico), Milano
1988, 109-126.
8
I. Gordon, Discorso sui libri IV e V del Codex, w: Atti del colloquio romanisticacanonistico (febbraio 1978), Roma 1979, 323. Tego samego zdania jest A. Stitt, De
promotore iustitiae eiusque munere in curia diocesana, Roma 1939.
9
„L’aggettivo ‘fiscale’ dal suo originario riferimento al patrimonio pubblico della Chiesa, fu esteso a significare anche l’interesse pubblico alla tutela della giustizia
e delle leggi”, P. Pavanello, Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, 111.
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nia, nazwisko donosiciela, świadków oraz ich zeznania. Ponieważ postępowanie jest tajne i pisemne”10.
Proces śledczy (inkwizycyjny) przyjęty przez prawo kanoniczne w XII i XIII w. rozwinął się szczególnie w XIV w. we wszystkich
krajach europejskich oprócz Anglii, gdzie przyjęto proces skargowy.
Ostatecznie proces śledczy (inkwizycyjny) został zatwierdzony przez
papieża Innocentego III11.
Do tego czasu w Kościele stosowano proces skargowy. „W pierwszych wiekach Kościoła wymiaru kar dokonywano w postępowaniu,
które dzisiaj określamy mianem karno-administracyjnego, aczkolwiek
tym terminem wówczas nie posługiwano się”12.
Papież Innocenty III wprowadził proces śledczy (inkwizycyjny),
ponieważ okazał się on skuteczny w postępowaniu przeciwko licznym herezjom, nadużyciom i skandalom. Inkwizytor posiadał władzę oskarżyciela, który prowadził proces, oraz sędziego. Brak osoby
oskarżającej, różnej od sędziego, spowodował szereg dyskusji doktrynalnych. Liczni autorzy uważali za konieczne wprowadzenie figury
oskarżyciela, prowadzącego śledztwo inquisitio criminalis, zbierającego świadków oraz dowody popełnionego przestępstwa13. Według
A. Stitta, który dogłębnie przedstawił rolę rzecznika sprawiedliwości
w kurii diecezjalnej, dla uniknięcia utożsamiania roli sędziego i oskarżyciela w procesie karnym odczuwano potrzebę rozgraniczenia kompetencji oraz wprowadzenia w procesie karnym funkcji publicznego
oskarżyciela14. Dotychczas te funkcje wykonywał jedynie sędzia15.
10
M. Myrcha, Prawo karne: komentarz do piątej księgi Kodeksu Prawa
Kanonicznego, tom II, Kara, Warszawa 1960, 888.
11
Por. P. V. Aimone, Il processo inquisitorio: inizi e sviluppi secondo i primi decretalisti, w: Apollinaris 67 (1994) 592-594.
12
M. Myrcha, Prawo karne: komentarz do piątej księgi Kodeksu Prawa
Kanonicznego, 870; O. Cassola, De applicatione poenarum ad modum praecepti,
w: Apollinaris 33 (1960) 226-227.
13
Por. P. V. Aimone, Il processo inquisitorio: inizi e sviluppi secondo i primi decretalisti, 595-596.
14
A. Stitt, De promotore iustitiae eiusque munere in Curia Diocesana, 32-33.
I. G. Glynn, The promotor of justice, Washington 1936. Por. I. Zuanazzi, Le parti
e l’intervento del terzo, w: Il processo matrimoniale canonico, Città del Vaticano 1994,
345.
15
Por. W. Trusen, Der Inquisitionsprozess. Seine historische Grundlagen und frühen Formen, w: Zeitschrift für Rechtsgeschichte. Kann. Abt. (1988) 168-230.

82

O. Zb. Suchecki

[6]

Kto jednak mógł prosić o rozpoczęcie procesu śledczego (inkwizycyjnego)? Od samego początku proces śledczy (inkwizycyjny) charakteryzuje się obecnością sędziego inkwizytora16. W przypadku procesu
ex officio, wynikającego ad clamorem fame, sędzia udawał się do miejsca zamieszkania oskarżonego, aby lepiej poznać jego osobę i zarzuty.
Proces rozpoczynał się odczytaniem mandatu zawartego w lettere inquisitionis, bez formalnego przedstawienia skargi powodowej (libellus). Wystarczyło jedynie odczytanie popełnionych przestępstw przez
oskarżyciela. „Proces kanoniczny zrozumiał, że trzeba wynaleźć energiczniejszego i pewniejszego oskarżyciela; szukając takiego oskarżyciela, prawo znalazło go w osobie samego sędziego. Przekreślono
więc odrębnego oskarżyciela, przekreślając jedną stronę procesu, przekreślono i drugą, tj. oskarżonego i jego obronę w rozumieniu strony
procesowej i stworzono sytuację dla procesu inkwizycyjnego symptomatyczną, tj. połączenie w jednej osobie roli oskarżyciela, obrońcy
i sędziego”.17
Mimo to trzeba zaznaczyć, że nie są jasne do końca motywy i racje, które wpłynęły na ewolucję procesu śledczego od inquisitio ex
officio aż do procesu cum promovente18. Według jeszcze innej teorii
powstanie promovens wynika ze zmiany denunciatio na inquisitio,
która nastąpiła w momencie stwierdzenia złej wiary oskarżyciela.19
Jeżeli udowodniono niewinność oskarżonego a zarzuty przedstawione
w skardze powodowej okazały się niesłuszne, karano oskarżyciela.20
Stąd też oskarżyciel mógł prosić o udział w procesie, aby osobiście
przedstawić dowody, stając się jednocześnie stroną w procesie śledTamże, 607.
S. Śliwiński, Proces karny, część ogólna, Warszawa 1936, 16.
18
M. Miele, Il promotore di giustizia nelle cause di nullità matrimoniale, w: Studi
sul processo matrimoniale canonico (a cura di S. Gherro), Padova 1991, 135-177.
19
L. Scavo Lombardo, Il promotore di giustizia nel processo canonico, w: Rivista
di diritto processuale civile, 140-141.
20
„Od niesłusznych oskarżeń broni poena talionis, to jest taka sama kara spotykająca oskarżyciela, na jaką zasłużyłby oskarżony, gdyby mu winę udowodniono.
Oskarżyciel, w procesie akuzacyjnym, zobowiązywał się na piśmie, że udowodni swoje zarzuty, albo sam podda się karze, na którą byłby skazany oskarżony. Wymóg ten
podkreśla Papież Pius V (1566–1572), w konst. Cum primum z r. 1566, nakazując
stosować karę talionu do tych, którzy fałszywie i bezpodstawnie oskarżają o symonię, bluźnierstwo, konkubinat”, M. Myrcha, Prawo karne: komentarz do piątej księgi
Kodeksu Prawa Kanonicznego, 870-871.
16
17
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czym. W przeprowadzanym dochodzeniu ważne miejsce zajmuje
śledztwo (inkwizycja) cum pro movente.21 Z powyższą teorią nie zgadza się jednak M. Miele22, który uważa za słuszne rozwiązanie faworyzujące przejście z procesu śledczego inquisitio cum promovente do
skargowego denunciatio iudicialis. Stanowisko prof. Mariana Myrchy,
wybitnego znawcy prawa karnego, jest w tej kwestii bardziej uzasadnione i przekonujące: „Historycznie biorąc, proces skargowy jest
starszy od procesu śledczego. Zjawisko to da się łatwo wytłumaczyć
potrzebą ścigania najpierw przestępstw prywatnych, następnie publicznych. Pierwotny proces karny zlewał się z procesem cywilnym.
Nie odczuwano wówczas jeszcze potrzeby tępienia przestępstw w interesie ogólnym; przestępstwo traktowano jako naruszenie sfery wyłącznie osoby pokrzywdzonej, która dochodziła swej krzywdy w formie
procesu cywilnego”.23
Dzięki instytucji procesu śledczego (inkwizycyjnego) możemy zrozumieć ewolucję urzędu i funkcji, jakie odegrał w kościelnym prawie karnym rzecznik sprawiedliwości, jak również jego rolę, zadania
i obowiązki w kanonicznym procesie karnym.
„Idea ochrony dobra publicznego, pojętego szeroko, jest ściśle
związana z kościelną władzą rządzenia, dlatego prawo kościelne przez
długi czas nie znało osobnej instytucji rzecznika dobra publicznego.
Instytucja ta zrodziła się w drodze zwyczaju, głównie na gruncie procesu karnego, w którym z czasem pojawił się publiczny oskarżyciel.
Pewne elementy działalności publicznego oskarżyciela widoczne są
w funkcji tzw. świadków synodalnych (testes sinodales, iuratores synodi); wprawdzie nie wszczynali oni postępowania karnego, jednakże
obowiązkiem ich było informowanie biskupa na synodzie o przejawach życia niezgodnego z prawem w diecezji. Pojawili się oni już
w IX wieku; przypomniał o nich Sobór Laterański IV w 1215 r.”24
Papież Innocenty III wpłynął jako pierwszy na ustanowienie figury
promotora (promovens). W procesie śledczym (inkwizycyjnym) oskarżyciel staje się rzecznikiem głosu publicznego (quasi fama deferente
L. Scavo Lombardo, Il promotore di giustizia nel processo canonico, 140-141.
M. Miele, Il promotore di giustizia nelle cause di nullità matrimoniale, 143.
23
M. Myrcha, Prawo karne: komentarz do piątej księgi Kodeksu Prawa
Kanonicznego, 876.
24
T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II: Dobra doczesne
Kościoła, Sankcje w Kościele Procesy, Olsztyn 1990, 199.
21

22
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vel denunciante clamore), a ponadto zostaje ustanowiona zasada, że
sędzia nie może być oskarżycielem ani oskarżyciel sędzią (non tam
quam sit idem ipse accusator et iudex). Zasada ta została ostatecznie
potwierdzona w roku 1215 na Soborze Lateraneńskim IV konstytucją Qualiter et quando. Nowością tej konstytucji są postanowienia, na
mocy których w procesie śledczym (inkwizycyjnym) należy przedstawić świadków a nie tylko oskarżycieli. Zeznania świadków muszą być
poparte dowodami. „Zgodnie z zarządzeniem papieża Innocentego III,
z urzędu przełożony Kościelny podejmował śledztwo ogólne, ilekroć
głos publiczny posądzał kogoś o popełnienie przestępstwa. Jeżeli na
podstawie ogólnego śledztwa okazało się prawdopodobnym popełnienie przestępstwa przez zniesławionego, wówczas występowano
przeciwko niemu z oskarżeniem. Z urzędu zaskarżano także, gdy denuncjator nie chciał pełnić roli oskarżyciela, a podejrzany nie przyznał
się do popełnionego przestępstwa. W tym wypadku dla utrzymania
zasady skargowości w procedurze kanonicznej oskarżenie wnosił
z urzędu promotor sprawiedliwości lub procurator fiscalis. Sędzia, na
żądanie promotora sprawiedliwości, z urzędu zobowiązany był wszcząć śledztwo i przy pomocy świadków lub innych dowodów wykazać
uzasadnienie podejrzenia, ewentualnie je obalić”.25
Rola i funkcje promotora sprawiedliwości w procesie karnym zostały opisane w bardzo ważnym dekrecie Olim papieża Grzegorza IX.
Wymieniony dekret nakazuje ustanowienie osób, które będą stanowiły
stronę w procesie przeciwko opatowi. Papież Innocenty IV, komentując wymieniony dekret, informuje jednocześnie, że w praktyce śledczy
(inkwizytor) ex officio ma być wspomagany przez współpracownika,
nazywanego „especialiter deputatus ad ministerium inquisitionis”.
Figura promotora była znana już w czasie Soboru Lateraneńskiego IV,
mimo to w trybunałach nie była na stałe ustanowiona. W XIII w. zadaniem promotora było przedstawienie zarzutów, przygotowanie pytań
dla oskarżonego, zebranie świadków oraz odpowiednich dowodów.
Wielką zasługą procesu śledczego (inkwizycyjnego) było wyłonienie stałej funkcji – odpowiedzialnego pro legis tutela. Rola promotora
sprawiedliwości wywodzi się w swoich początkach z tejże prywatnej
figury odpowiedzialnego za dochodzenie, który z czasem staje się osobą nieodzowną w obronie dobra publicznego.
25

Tamże, 875.

[9]

Wydalanie duchownych

85

W różnych okresach historycznych promotora sprawiedliwości
określano jako: promotor curiae, procurator curiae ad excessus corrigendos, promotor excessum, procuratores curiarum ecclesiasticarum,
advocatus fiscalis, procurator fiscalis, fisci procurator, promotor, procurator, defensor matrimonii, defensor vincoli26. Według F. M. Cappello
do kompetencji promotora sprawiedliwości należały sprawy sporne,
administracyjne i karne27.
Szczególną uwagę zwrócono na funkcję, zadania i kompetencje
promotora sprawiedliwości w XIV w., gdy biskupi wprowadzili urząd
oskarżyciela odpowiedzialnego za wszczęcie postępowania celem wymierzenia kar za popełnione przestępstwa28.
Sobór Trydencki29 ustanawia podwójną formę procesu karnego
w Kościele.30
W XVI i XVII w., pomimo braku odpowiednich ustaw, w sposób
stały został ustanowiony w diecezjach urząd rzecznika sprawiedliwości. Do obowiązków rzecznika sprawiedliwości należy czujność nad
zachowaniem ustaw, jak również badanie faktów i okoliczności popełnionych przestępstw w dochodzeniu wstępnym. Z czasem zostaje
wprowadzona zasada o jego nieodzownej obecności w procesie karnym. W przeciwnym razie dany wyrok stawał się dotknięty wadą nieważności nieusuwalnej.
2. Ustanowienie prokuratorów Stolicy Apostolskiej
w celu ochrony dobra publicznego
Bardzo ważne okazały się ustawy dotyczące prokuratorów Stolicy
Apostolskiej, którzy mieli bardzo szerokie kompetencje i zajmowali
26
Por. F. J. Ramos, I tribunali ecclesiastici: costituzione, organizzazione, norme
processuali, cause matrimoniali, Roma 20002, 175. P. A. Bonnet, Le défenseur du lien,
w: Cahiers de droit ecclésiastique 4 (1987) 65-80; J. J. Burke, The Defender of the
bond in the New Code, w: The Jurist 45 (1985) 210-229; N. Capponi, I principi della
pubblicità e della parità delle parti, w: Il Diritto Ecclesiastico (1984) 164-175.
27
F. M. Cappello, La figura giuridica del promotore di giustizia e la sua funzione nel processo matrimoniale canonico, w: Studi in onore di C. Calisse, Milano 1939,
vol. 2, 170.
28
L. Scavo Lombardo, Il promotore di giustizia nel processo canonico, 142.
29
Sobór Trydencki, ses. XIII, cap. 6 de ref.: „… etiam si ex officio, aut per inquisitionem, seu denunciationem vel accusationem, sive alio quovis modo procedatur…”.
30
M. Myrcha, Prawo karne: komentarz do piątej księgi Kodeksu Prawa
Kanonicznego, 877.
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się prowadzeniem procesów karnych przekazywanych z innych kurii,
które nie miały w Rzymie własnego przedstawiciela. W czasie wykonywania swoje funkcji prokurator Stolicy Apostolskiej nie mógł przyjmować darów od powoda. Miał on ponadto obowiązek bycia obecnym
w czasie zawiązywania sporu, mającego na celu wymierzanie lub deklarację kary.
Papież Benedykt XIII ustanowił 12 czerwca 1724 prokuratora generalnego dla apelacji od wyroków w sprawach karnych we wszystkich
kuriach, które nie miały swojego prokuratora w Rzymie.
W poszczególnych diecezjach działali prokuratorzy biskupi zwani
również procuratores fiscales, ale ich funkcje i kompetencje nie były
jasno określone.
Wielkie znaczenie w historii kanonicznego prawa karnego odegrała instrukcja Kongregacji Biskupów i Zakonników z dnia 11 czerwca
1880 r., nakazująca ustanowienie we wszystkich diecezjach prokuratora fiskalnego (rzecznika sprawiedliwości), którego obowiązkiem miała
być ochrona dobra publicznego i troska o zachowanie prawa kościelnego: „Unicuique Curiae opus est Procurator fiscali pro iustitiae et
legis tutela”.31 „W myśl rzeczonej instrukcji w każdej kurii ma być powołany urzędnik, którego instrukcja określa mianem ‘procurator fiscalis’; do zadań jego należy troska o ochronę dobra publicznego poprzez
czujne baczenie, by prawa kościelne były przestrzegane, a w razie ich
naruszenia – by winni ponosili karę”.32
Instrukcja dała cenne wytyczne co do sposobu prowadzenia procesu karnego. „Odtąd kanoniczny proces karny jest mieszany, tj. śledczo-skargowy. Każdą skargę karną, którą wnosi osoba publiczna, o ile
przestępstwo nie jest pewne całkowicie, poprzedza śledztwo”.33
Instrukcja powierza rzecznikowi sprawiedliwości obowiązek dbania
o dyscyplinę kleru za pomocą środków zaradczych dla zapobieżenia
przestępstwom, poprzez nakładanie pokuty i zmianę lub zastąpienie
kar. Do środków zaradczych należą: rekolekcje, upomnienia lub nagany. Środki karne powinny być ogłoszone na piśmie, a co za tym idzie
możliwe do stwierdzenia na podstawie dokumentu.

31
32
33

Tamże, nr 13, 328.
Tamże, 878-879.
Tamże, 878.
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W postępowaniu sądowym wszczętym przez Ordynariusza celem
wymierzenia kary, oskarżony ma możliwość wyznaczenia obrońcy
w osobie innego kapłana lub osoby świeckiej. Obrońca ma możliwość
zapoznania się z aktami sprawy.
Według Instrukcji z urzędu należy przekazać rzecznikowi sprawiedliwości zebrany materiał celem wyjawienia prawdy. Rzecznik
sprawiedliwości wyznacza datę na przedstawienie oskarżenia i dowodów. W ustalonym dniu na dyskusję sprawy rzecznik sprawiedliwości
w obecności wikariusza generalnego, obrońcy i przy współudziale notariusza przedstawia oskarżenie, dając możliwość zajęcia stanowiska
przez obronę. Po wysłuchaniu promotora sprawiedliwości i obrońców
następuje wydanie wyroku.34
3. Rola rzecznika sprawiedliwości
w sprawach dyscyplinarnych i karnych35
Po sześciu latach wymierzania kar w sprawach dyscyplinarnych
i karnych na podstawie Instrukcji z 11 czerwca 1880 r. Kongregacji
dla Biskupów i Zakonników opublikowała kolejne wyjaśnienie wspomnianej Instrukcji36. Powodem było nieprzestrzeganie formalności
proceduralnych, a zwłaszcza możliwość skrótowego postępowania
w sprawach dyscyplinarnych i karnych, na jakie zezwalała instrukcja.
„Na przełomie XIX i XX wieku w faktycznym użyciu był proces
inkwizycyjny, jednakże i ta procedura nie była ściśle przestrzegana
i uległa licznym zmianom w ostatnich latach przed wejściem w życie
Kodeksu prawa kanonicznego. Na początku XX wieku proces inkwizycyjny był rzadkim objawem, ponieważ w sprawach karnych najczęściej stosowano postępowanie skrócone (...)”37.
Tamże, nr XXXV, 333.
S. Congregatione Episcoporum et Regularium, Dispositivo provisoria pro actis
appellationis in causis criminalibus, ASS 19 (1886) 296-298.
36
S. Congregatione Episcoporum et Regularium, Instr. Pro Ecclesiasticis Curiis
quod modum procedendi oeconomice in causis disciplinaribus et criminalibus clericorum (11 Iun. 1880), ASS 13 (1894) 324-336.
37
„W praktyce najczęściej łączono zwykły proces karny z postępowaniem sumarycznym, tak że nie posługiwano się wyłącznie ani procesem skróconym, ani zwykłym
procesem karnym. Do takiego łączenia zmuszała i wymieniona instrukcja z 1880 r.,
która aczkolwiek zawierała pewne normy procesu karnego, nie była jednak wystarczająca do przeprowadzenia pełnego procesu karnego i musiała być uzupełniana
w licznych artykułach przez przepisy prawa powszechnego. Z tej racji oba sposoby po34
35
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Wyjaśnienie Kongregacji dla Biskupów i Zakonników wprowadza
gwarancje, które mają być zachowane w czasie prowadzenia procesu
w celu poznania prawdy i ustalenia winy lub niewinności oskarżonego.
W myśl wyjaśnienia promotor sprawiedliwości po otrzymaniu na piśmie
opinii obrony, jeśli będzie uważał za stosowne, może odpowiedzieć pisemnie na przedstawione argumenty38. Wyjaśnienie Kongregacji dla
Biskupów i Zakonników nakazało, aby podczas dyskusji sprawy, w odróżnieniu od procesu małżeńskiego, oskarżony miał prawo jako ostatni
pisać lub mówić osobiście lub przy pomocy adwokatów39. Zarówno
obrońca jak i promotor sprawiedliwości nie mogli uczestniczyć w czasie dyskusji sprawy prowadzonej przez kardynałów40.
4. Poszerzenie kompetencji rzecznika sprawiedliwości
w procesach małżeńskich – Instrukcja Provida Mater Ecclesia
(15 sierpnia 1936)41
Instrukcja Provida Mater Ecclesia, oceniana według ekspertów prawa jako „podręcznik” do prowadzenia procesów małżeńskich, którego
wskazania i wytyczne należy zachowywać w trybunałach diecezjalnych, w kilku punktach omawia również zadania i obowiązki promotora sprawiedliwości42. Pomijamy jednak szczegółową analizę tegoż
dokumentu, jako że, jak wspomniano, omawia przede wszystkim rolę
rzecznika sprawiedliwości w procesach małżeńskich43.
stępowania brane były faktycznie nie za niezależne i oddzielne, ale za wzajemnie się
uzupełniające i ściśle ze sobą połączone formy postępowania w sprawach karnych”,
M. Myrcha, Prawo karne: komentarz do piątej księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego,
878.
38
S. Congregatione Episcoporum et Regularium, Dispositivo provisoria pro actis
appellationis in causis criminalibus, nr III, 296-297.
39
„De responso Procuratori fiscalis, Defensor, debita cautela, cognitionem su mere
potest coram Iudice relatore, ut replicare ultimo valeat, pariter in scriptis”, nr IV, 297.
40
„Omnino autem excluditur Defensoris et Procuratoris Fisci praesentia in comitiis
Cardinalium, quando causa resolvenda proponitur”, tamże, nr V, 297.
41
S. Congr. Sacramentorum, Instr. Provida Mater Ecclesiae, 15 aug. 1936, AAS
28 (1936) 313-361.
42
E. M. Egan, I processi speciali (matrimoniale e penale), w: Il nuovo Codice di
Diritto Canonico: novità, motivazione e significato, (Atti della Settimana di Studio
26 - 30 aprile 1983), 490-501.
43
Por. J. Grzywacz, Promotor sprawiedliwości i jego udział w sprawach małżeńskich, Lublin 1974, 81-136; tenże, Promotor sprawiedliwości, jego mianowanie i przymioty, w: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, 14 (1967) fasc. 5, 41-59; L. Lazzarato,
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Interesuje nas natomiast fakt, że Audytor Roty Rzymskiej, prałat
E. M. Egan, zaproponował opublikowanie instrukcji do prowadzenia
procesów karnych44. Wobec krytycznych uwag osób, według których
do rzadkości należą przypadki karne rozpatrywane w trybunałach kościelnych, Audytor Roty Rzymskiej zajął jasne stanowisko: powodem do opracowania powinny być właśnie sprawy karne należące do
wyjątków.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że procesy karne są ściśle powiązane z zasadniczą wizją Kościoła według Soboru Watykańskiego II,
która się uwidacznia szczególnie w pozycji Kościoła odnośnie praw
człowieka i ich obrony.
5. Rola rzecznika sprawiedliwości w procesie karnym
w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r.
W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r. w kan. 158645 ustawodawca po raz pierwszy użył terminu promotor iustitiae (w miejsce poprzednich określeń: procurator lub promotor fiscalis) dla określenia
osoby, która jest odpowiedzialna z urzędu za ochronę norm kościelnych w sprawach spornych46. Termin ten przetłumaczono na j. polski
jako rzecznik sprawiedliwości. W procesie karnym natomiast nazywa
się go oskarżycielem publicznym.47 „Rzecznikiem sprawiedliwości
jest osoba mianowana przez władzę kościelną po to, by z urzędu bronić
praw Kościoła i stać na straży przepisów prawa w sprawach spornych,
a w sprawach karnych występować jako oskarżyciel publiczny”.48
Il promotore di giustizia esercita funzioni giurisdizionali?, w: Il Diritto Ecclesiastico,
48 (1937) 366; F. Roberti, De condizione processuali promotoris iustitiae, defensoris vincluli et coniugum in causis matrimonialibus, w: Apollinaris 11 (1938) 573-584;
S. Romani, Il promotore di giustizia, w: Monitor Ecclesiasticus 48 (1936) 119-121;
R. Romano, Della natura dell’intervento del promotore di giustizia nelle cause matrimoniali, Roma 1937.
44
E. M. Egan, I processi speciali (matrimoniale e penale), 501.
45
„Constituatur in dioecesi promotor iustitiae et defensor vinculi: ille pro causis,
tum contentiosis in quibus bonum publicum, Ordinarii iudicio, in discrimen vocari potest, tum criminalibus; iste pro causis, in quibus agitur de vinculo sacrae ordinationis
aut matrimonii” (kan. 1586)
46
Por. T. Pieronek, Kościelne prawo procesowe, w: Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej, podręcznik dla duchowieństwa (pod red. E. Sztafrowski),
Warszawa 1979, t. 2, 458.
47
Tamże.
48
Tamże.
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Pomimo że w przetłumaczonych wersjach Kodeksu Prawa Kano
nicznego zaproponowano termin rzecznik sprawiedliwości, a w publikacjach używa się zarówno jednego jak i drugiego pojęcia, wydaje się,
że nazwa promotor sprawiedliwości bardziej odpowiada terminowi
łacińskiemu.49
Według Kodeksu Prawa Kanonicznego na mocy kan. 65 nr 2 schematu A (kan. 1587 KPK 1917) promotor sprawiedliwości miał bronić z urzędu praw Kościoła: „in quolibet processu administrativo et in
quocumque actu extraiudiciali, in quibus iura, praesertim Ecclesiae,
sed et personarum quoque privatarum in discrimen adduci videantur
Superiori actum ex equenti”.
5.1. Wykrycie przestępstwa i jego sprawcy w czasie śledztwa
Według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r. sędzia śledczy,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności w celu uniknięcia zniesławienia oskarżonego, może w czasie prowadzonego śledztwa porozumieć się z rzecznikiem sprawiedliwości, przedstawiając mu przed
zamknięciem dochodzenia akta sprawy oraz informując go jednocześnie o napotkanych trudnościach.50 Ważną rolę na tym etapie odgrywa
Ordynariusz, który po zakończeniu śledztwa decyduje na podstawie
zebranego materiału, czy należy wszcząć proces karny lub postępowanie karnoadministracyjne. „W wypadku wyjaśnienia lub nakładania
kary wyrokiem sądowym istnieje obowiązek zachowania procedury
kanonicznej w zakresie wydania wyroku sądowego. Natomiast w razie
kary zaciągniętej siłą faktu (latae sententiae) lub nakładanej (ferendae sententiae) – stosowanej jednak na sposób nakazu partykularnego – należy karę wyjaśnić lub nałożyć (zastosować) bądź na piśmie,
bądź też wobec dwóch świadków, wyłuszczając powody, czyli poda49
„Rzecznika sprawiedliwości nazywa się też promotorem sprawiedliwości
z łac. promotor iustitiae”, tamże; por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu
Jana Pawła II: Dobra doczesne Kościoła, Sankcje w Kościele Procesy, 198-200;
J. Grzywacz, Promotor sprawiedliwości i jego udział w sprawach małżeńskich, Lublin
1974; tenże, Promotor sprawiedliwości, jego mianowanie i przymioty, w: Roczniki
Teologiczno-Kanoniczne 14 (1967) fasc. 5, 41-59; tenże, Promotor sprawiedliwości, Lublin 1972; S. Biskupski, Promotor sprawiedliwości. Nazwa i pojęcie urzędu,
w: Ateneum Kapłańskie 42 (1938) 482-484.
50
„Inquisitor, antequam inquisitionem claudat, potest promotoris iustitiae consilium exquirere quoties in aliquam difficultatem inciderit, et cum eo acta communicare” (kan. 1945).
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jąc uzasadnienie, z zachowaniem jednak w mocy kan. 2193 (por. kan.
2225)”51.
W przypadku, gdy za popełnione przestępstwa Kodeks Prawa
Kanonicznego nie nakazuje zastosowania procesu sądowego dla ukarania winnego lub stwierdzenia, że winny zaciągnął karę siłą faktu,
Ordynariusz miejsca stosuje naganę sądową w celu ukarania winnego.
Ordynariusz odgrywa decydującą rolę przy udzieleniu nagany sądowej osobiście lub przez upoważnionego oficjała.
Jeżeli Kodeks Prawa Kanonicznego za popełnione przestępstwo
przewiduje ekskomuniki zastrzeżone Stolicy Apostolskiej w sposób
najbardziej specjalny czy specjalny lub gdy wyrok ma tylko wyjaśnić
zaciągniętą wcześniej karę oraz gdy według oceny a miejsca nagana
jest niewystarczająca do naprawienia zgorszenia i przywrócenia naruszonej sprawiedliwości, akta śledztwa powinny być przekazane rzecznikowi sprawiedliwości52.
Przestępstwa notoryczne lub pewne nie wymagały śledztwa. W tym
wypadku ustawodawca nakazuje przeprowadzenie dochodzenia przed
pociągnięciem oskarżonego do odpowiedzialności karnej, a także przy
nakładaniu, jak również wyjaśnianiu zaciągniętej kary. „Przedmiotem
procesu karnego są przestępstwa publiczne, z wyjątkiem tych, o których mowa w kan. 2168-2194. Przestępstwa mieszanego forum (a więc
takie, za które przewidują karę zarówno prawo kościelne jak i świeckie) ordynariusz nie powinien z reguły dochodzić w odniesieniu do
świeckich, jeśli sąd państwowy dostatecznie zaradza dobru publicznemu. Wreszcie pokuta, karne środki zaradcze, ekskomunika, suspensa,
interdykt – jeśli tylko przestępstwo jest pewne – mogą być nałożone
również nakazem pozasądowym”53.
5.2. Wniesienie oskarżenia przez rzecznika sprawiedliwości (kan. 1934)
Rzecznik sprawiedliwości wnosi z urzędu oskarżenie przeciw przestępcy54. Tak oto mówi o tym kan. 1934: „wniesienie oskarżenia czyli
T. Pieronek, Kościelne prawo procesowe, 568-569.
„Si correptio iudicialis vel insufficiens sit ad reparationem scandali et restitutionem iustitiae, vel adhiberi nequeat quia reus delictum denegat, vel inutiliter adhibita
fuerit, Episcopus, aut officialis, de eius speciali mandato, praecipiat ut acta inquisitionis tradantur promnotori iustitiae” (kan. 1954).
53
Por. T. Pieronek, Kościelne prawo procesowe, 529.
54
Por. M. Lega, Partes actoris in iudicio criminali et diversae formae processu criminalis, w: Acta Congressus iurid, internat., Roma 1937, vol. 4, 469-474.
51
52
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zaskarżenia przestępcy jest zarezerwowane jedynie promotorowi sprawiedliwości, z wyłączeniem wszystkich innych”55. W tym celu wszystkie dokumenty dochodzenia wstępnego powinny być przekazane
rzecznikowi sprawiedliwości, aby mógł zapoznać się z popełnionym
przestępstwem oraz sformułować jednocześnie oskarżenie, przedkładając je razem z aktami sędziemu.56 Uzasadnienie oskarżenia pozwalającego na wniesienie sprawy powinno wynikać z dowodów zebranych
w czasie wstępnego dochodzenia, prowadzonego w celu wykrycia
sprawcy popełnionego przestępstwa (Kan. 1717, §§ 1-3).
„Kanoniczny proces karny, ze względu na swą istotę prawną, należy
niewątpliwie do dziedziny prawa publicznego. Uzasadnia się to mianowicie tym, że w tymże procesie zawiązuje się stosunek procesowy
między Kościołem a oskarżonym, nie w interesie wyłącznie prywatnym, lecz w interesie grupy społecznej, w interesie ogółu. Publiczny
charakter kanonicznego procesu karnego podkreśla prawodawca
w kan. 1934, stwierdzając, że w roli oskarżyciela nie może wystąpić
osoba prywatna, lecz wyłącznie promotor iustitiae, którego stanowisko opiera się na zasadach prawa publicznego”.57
Normy Trybunału Roty Rzymskiej z 29 czerwca 1934 r., w art. 24,
§ 1 nakazują: „Promotor iustitiae intervenire debet in omnibus causis criminalibus, item que in contentiosis in quibus bonum publicum
in discrimen vocari potest, iis exceptis quae ad vinculi Defensorem
spectant”.58 W czasie przebiegu procesu karnego zachowuje się normy
procesu spornego.
6. Pojęcie kary kościelnej
„Kościół posiada wrodzone i własne prawo wymierzania sankcji karnych wiernym popełniającym przestępstwo” (por. kan. 1311).
Pierwszym celem i najwyższym prawem Kościoła jest zbawienie dusz
„salus animarum suprema lex”. Kara jest konieczna we wspólnocie
„Actio seu accusatio criminalis uni promotori, ceteris omnibus exclusis,
reservatur”.
56
„Promotor statim conficiat accusationis libellum eumque exhibeat iudici secundum normas in Sectione Prima statutas” (kan. 1955).
57
M. Myrcha, Prawo karne: komentarz do piątej księgi Kodeksu Prawa
Kanonicznego, 880.
58
Pius PP. XI, Normae Sacrae Romanae Rotae Tribunalis, (29 iun. 1934), w: AAS
26 (1934) 449-491.
55
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kościelnej do naprawienia zgorszenia, wyrównania naruszonej sprawiedliwości i doprowadzenia do poprawy winnego (por. kan. 1341)59.
Kara kościelna według KPK z 1917 r., „jest pozbawieniem jakiegoś dobra, dokonanym przez uprawnioną do tego władzę w celu osiągnięcia poprawy przestępcy i ukarania przestępstwa” (por. kan. 2215).
Duchownym diecezjalnym, jak i zakonnikom, którzy popełnili przestępstwa Ordynariusz może zakazać lub nakazać przebywanie na określonym miejscu lub terytorium (por. kan. 1337, § 1).
Każda kara zmierza do osiągnięcia zbawienia przestępcy, jako ostatecznego celu i w konsekwencji jego nawrócenia60. Kara w sposób
szczególny jest konieczna do ochrony dyscypliny kościelnej. Poprzez
aplikację kar chroniona jest dyscyplina kościelna, jak również zachowywany jest słuszny porządek.
Pozbawienia i zakazy wynikające z kar kościelnych mają na celu
doprowadzenie do poprawy winnego61. Kościół – sakrament zbawienia
nie może tolerować wiernych, którzy popełniają przestępstwa, lecz ma
obowiązek wymierzania kar, wypełniając w ten sposób swoją misję
wobec winnego62.
Sankcje karne w Kościele stanowią ostateczność extrema ratio. Gdy
Ordynariusz uzna, że ani braterskie upomnienie, ani nagana, ani też
inne środki pasterskiej troski nie mogą w sposób wystarczający naprawić zgorszenia, wyrównać naruszonej sprawiedliwości i doprowadzić
do poprawy winnego, wtedy wymierza kary63. Kan. 1317 nakazuje:
„kary należy o tyle ustanawiać, o ile są rzeczywiście konieczne do lep59
Por. P. Ciprotti, Qualche punto caratteristico della riforma del diritto penale canonico, w: Ephemerides Iuris Canonici 46 (1990) 122.
60
Por. J. Arias. De poena canonica in ordine ad deliquentis conversionem et eius
reconciliationem in primaeva Ecclesia et in hodierna, 363-367.
61
Por. A. Marzoa, Los delictos y las penas canonicas, w: Aa.Vv., Manual de derecho canonico, Pamplona 1988, 667-669.
62
«L’analisi del divenir colpevole e del liberarsi dalla colpa rivela la stessa tendenza verso il Trascendente; essa fa entrare in campo considerazioni e riguardi, di cui la
scienza e la pratica del diritto penale non hanno bensì da trattare ex professo, ma dei
quali dovrebbero avere una sufficiente cognizione, affinché altri possano renderli utilizzabili al fine della esecuzione della pena ed applicarli a vantaggio del colpevole»,
Pius PP. XII, Alloc. (5 feb. 1955), w: AAS 47 (1955) 78.
63
Por. H. Pree, Esercizio della potestà e diritti dei fedeli, w: Aa.Vv., I principi
per la revisione del codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio
Vaticano II, Milano 2000, 305-306.
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szego zachowania dyscypliny kościelnej”64. Kryterium konieczności
kar stanowi regułę generalną przy ustanawianiu jakiejkolwiek kary65.
Analizując kan. 1342 zauważamy, że do wymierzania kar ustawodawca zaleca podwójny proces karny: administracyjny i sądowy, z preferencją procesu karno-sądowego66.
KPK z 1983 r. w kan. 1317 zaleca redukcję kar kościelnych, pomimo, że są konieczne dla dobra Kościoła oraz osiągnięcia zbawienia
dusz: “Poenas eatenus constituantur, quatenus necessariae sint ad aptius providendum disciplinae ecclesiasticae”67.
6.1. Podział kar kościelnych68
Prawodawca w kan. 1312, § 1 przedstawia podział sankcji w Koś
ciele. Ze względu na cel rozróżniamy: kary poprawcze, czyli cenzury (ekskomunika, interdykt i suspensa)69; kary ekspiacyjne70. Zgodnie
Por. F. Coccopalmerio, La normativa penale della Chiesa, 296-298.
„Il criterio dell’effettiva necessità è quello più importante, che manifesta lo spirito e la finalità del diritto penale nella Chiesa e per la Chiesa”, L. Chiappetta, Il Codice
di Diritto Canonico: Commento giuridico-pastorale, vol. 2, n. 4294.
66
Por. Communicationes, 1 (1969) 84; P. Ciprotti, De iure poenali canonico quod
attinet ad conversionem et reconciliationem obtinendam, w: Monitor Ecclesiasticus
(1975) 368-369.
67
Por. Communicationes, 1 (1969) 84. Nel Motu Proprio con cui sarebbe dovuto essere pubblicato, separatamente, la parte della riforma penale, si spiega che la diminuzione delle pene nella Chiesa è anche un atto di fiducia che la Chiesa compie
nei confronti del cristiano di oggi, maggiormente consapevole della propria dignità
e responsabilità. Por. Schema documenti quo disciplina, 12.
68
„Il criterio della denominazione potrebbe apparire eccessivamente nominalistico, ma corrisponde a una precisa opzione del nuovo Codice canonico che vuole
evitare le definizioni”, Communicationes 2 (1970) 101; 8 (1976) 169; 9 (1977) 148;
F. Coccopalmerio, La normativa penale della Chiesa, 297.
69
Por. J. Syryjczyk, Kara ekskomuniki a pełna wspólnota kościelna według
Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., 173-176; A. Borras, Appartennence à
l’Eglise, communion ecclesiale et excommunmication, w: Nouvelle Revue Theologique
110 (1988) 801-804.
70
Kary ekspiacyjne, które mogą obowiązywać przestępcę albo na stałe, albo na
czas określony lub nieokreślony, oprócz innych, ustanowionych ewentualnie ustawą,
są następujące: 1° zakaz lub nakaz przebywania na określonym miejscu lub terytorium; 2° pozbawienie władzy, urzędu, zadania, prawa, przywileju, uprawnienia, łaski,
tytułu, odznaczenia, nawet czysto honorowego; 3° zakaz korzystania z tego, co wyliczono w n. 2, lub zakaz korzystania z tego w określonym miejscu lub poza określonym
miejscem; tego rodzaju zakazy nigdy nie powodują nieważności; 4° karne przeniesienie na inny urząd; 5° wydalenie ze stanu duchownego (kan. 1336, § 1). Karami wią64
65
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z kan. 2241, § 1 „cenzura oznacza karę, przez którą człowiek ochrzczony stając się przestępcą i trwając w uporze, zostaje pozbawiony niektórych dóbr duchowych lub złączonych z duchowymi tak długo, aż
zaniechawszy uporu, uzyska rozgrzeszenie” 71.
Art. 4 kan. 196 pozbawienie72, w Księdze I Norm Generalnych
w Tytule IX: Urzędy Kościelne stał się powodem do różnych komentarzy i dyskusji doktrynalnych odnośnie wymierzania kar. Pierwsza
grupa autorów twierdzi, że pozbawienie urzędu kościelnego jest karą,
która obowiązuje przestępcę na stałe, czyli na czas nieokreślony, dlatego musi być wymierzona przez ustawę, a nie przez nakaz (kan. 1319,
§ 1). Ten rodzaj kary jest wymierzany w procesie karnym73. Druga
grupa autorów słusznie wskazuje na możliwość wymierzania tych kar
w procesie administracyjnym74. Prawodawca przewiduje pozbawienie
urzędu kościelnego w przypadku odstępstwa od wiary, herezji lub schizmy (por. kan. 1364, § 1); nadużycia władzy lub zadania, (kan. 1389,
§ 1); w przypadku poważnego graviter naruszenia obowiązku rezydencji, do którego jest obowiązany z racji urzędu kościelnego (kan.
1396); za przestępstwa przeciwko życiu i wolności człowieka (kann.
1397; 1398); przeciwko sędziom (kan. 1457, § 1) jak również urzędnikom i pomocnikom trybunału (kan. 1457, § 2).
żącymi mocą samego prawa mogą być tylko te kary ekspiacyjne, które wyliczono
w § 1, n. 3. Por. R. Babicz, Le pene espiatorie nei Codici del 1917 e del 1983, Roma
1988; Z. Suchecki, Le privazioni e le proibizioni nel Codice di Diritto Canonico del
1983, Roma 2010.
71
R. Mazzola, La pena latae sententiae nel diritto canonico: profili comparati di
teoria generale, Padova 2002.
72
„Pozbawienie urzędu, stanowiące mianowicie karę za przestępstwo, może być
dokonane tylko zgodnie z przepisami prawa” (kan. 196, § 1). „Pozbawienie osiąga
skutek według przepisów kanonów prawa karnego” (kan. 196, § 2).
73
„Il modo di procedere per l’applicazione di una pena espiatoria è il processo penale giudiziario. Quindi si devono seguire tutti i passi del processo canonico penale”,
J. García Martín, Le norme Generali del Codex Iuris Canonici, Roma 1995, 582-583.
74
„Il modo di procedere potrà essere giudiziale (por. kann. 1717-1728) o amministrativo (por. kann. 1341-1353)”, F.J. Urrutia, Privazione dell’ufficio, w: Nuovo
dizionario di diritto canonico, (pod redakcją C. Corral Salvador, V. De Paolis,
G. Ghirlanda), Cinisello Balsamo 1993, 835; V. De Paolis, Il libro primo del codice:
norme generali (cann. 1-203), w: Il diritto nel mistero della Chiesa, Roma 1995, 480;
„Il can. 196 tratta della privazione inflitta per sentenza o decreto”, L. Chiappetta, Il
Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, vol. 1, Napoli 1988, 257.
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Prawodawca dokonuje w kan. 1314 podziału kar na ferendae sententiae, wymierzane wyrokiem, to jest taką karą, iż nie wiąże winnego,
jeśli nie zostanie wymierzona i latae sententiae75. Ta ostatnia jest karą
wiążącą mocą samego prawa, tak, iż wiąże przez sam fakt popełnienia
przestępstwa, jeśli to wyraźnie postanawia ustawa lub nakaz76.
Istnieją też kary określone lub nieokreślone przez ustawę. „Ustawa
może sama określić karę lub pozostawić jej określenie roztropnemu
uznaniu sędziego” (kan. 1315, § 2). Prawodawca w KPK pozostawił
roztropnemu uznaniu sędziego określenie większości kar. „Ustawa
partykularna może także do kar ustanowionych prawem powszechnym za jakieś przestępstwo dołączyć inne, ale nie powinna tego czynić
bez bardzo poważnej konieczności. Jeśli zaś ustawa powszechna grozi
karą nieokreśloną lub fakultatywną, ustawa partykularna może również w jej miejsce ustanowić karę określoną lub obowiązkową” (kan.
1315, § 3).
Na mocy ustawy (kan. 1319, § 1) „O ile ktoś może mocą władzy rządzenia wydawać w zakresie zewnętrznym nakazy, o tyle może również
zagrozić w nakazie określonymi karami, z wyjątkiem ekspiacyjnych,
wymierzanych na stałe”.
Jeżeli kara jest nieokreślona, a ustawa, czego innego nie zastrzega, sędzia nie powinien wymierzać cięższych kar, zwłaszcza cenzur,
chyba, że domaga się tego bezwzględnie ciężkość przypadku; kar zaś
wiążących na stałe nie może wymierzać (kan. 1349).
Kary poprawcze, czyli cenzury77 dzielą się na zarezerwowane
i niezarezerwowane Stolicy Apostolskiej78. Podstawowym celem kar
poprawczych jest zmiana przestępcy na lepsze. Dlatego należy je stosować jako lekarstwo dopóki istnieje choroba, aby pomóc danej osobie w wyzdrowieniu. Po osiągnięciu celu należy niezwłocznie zwolnić
75
„La denominazione ferendae sententiae significa precisamente sentenza da pronunciare e latae sententiae significa già pronunciata. Si noti inoltre che il termine infliggere corrisponde al latino irrogare”, tamże, 299.
76
V. De Paolis, Tutela della comunione ecclesiale. Lineamenti dell’ordinamento penale canonico, w: Aa.Vv., Il diritto nel mistero della Chiesa. Diritto patrimoniale. Tutela della comunione e dei diritti. Chiesa e comunità politica, (pod red. Gruppo
Italiano Docenti di Diritto Canonico), vol. 4, Roma 1980, 87.
77
Por. A. Borras, L’Excommunication dans le nouveau code de droit canonique.
Essai de définition, Paris 1987, p. 60.
78
Por. J. Syryjczyk, Wymiar kar „latae sententiae” w świetle przepisów Kodeksu
Prawa Kanonicznego z 1983 roku, 41-46.
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osobę z nałożonych kary. Przestępca jest osobą chorą, dlatego należy
dążyć do jego powrotu na słuszną drogę. Osoba przestępcy jest postawiona na pierwszym miejscu, bez zaniedbania wymogów stawianych
przez prawo, które mają na celu wyrównanie naruszonej sprawiedliwości spowodowanej czynem przestępczym79.
6.2. Decydująca rola Ordynariusza przy wymierzaniu kary
ekspiacyjnej wydalenia ze stanu duchownego (kan. 1336, § 1, 5°)
Ordynariusz, gdy uzna, że nie można w sposób wystarczający naprawić zgorszenia, wyrównać naruszonej sprawiedliwości i doprowadzić do poprawy winnego, które są celem kary, poprzez braterskie
upomnienie, naganę, jak również inne karne środki zaradcze i pokuty
wynikające z pasterskiej troski, wtedy powinien wszcząć kanoniczny
proces karny lub administracyjne celem wymierzenia lub deklaracji
kary (kan. 1341)80.
Zgodnie z ustawą kara stanowi extrema ratio, gdy inne środki karne nie osiągnęły wskazanych celów81. Ordynariusz po rozpatrzeniu
danej sytuacji, przedstawionych zarzutów oraz dowodów decyduje o wszczęciu lub zaniechaniu postępowania karno sądowego82 lub
administracyjnego83.
Por. Pius PP. XII, Alloc. (5 dec. 1954), w: AAS 47 (1955) 67-68.
Por. R. Bertolino, La tutela dei diritti nella Chiesa: dal vecchio al nuovo Codice
di Diritto Canonico, Torino 1983.
81
A.G. Miziński, La pena canonica come mezzo a difesa della comunione della
Chiesa e dei diritti dei fedeli, w: Apollinaris 77 (2004) fasc. 4, 859-883.
82
F. Nigro słusznie zauważa: „Perché i fedeli abbiano maggiori garanzie circa l’uso della potestà coattiva, l’Ordinario, ogni volta ciò sia possibile, come via ordinaria dovrà seguire quella giudiziaria e solo in via subordinata, quella amministrativa.
In fase di esame dello Schema alcuni chiedevano che tutte le pene fossero inflitte
o dichiarate per via giudiziaria. Questa suggestione, per motivi pastorali, non è stata accolta, altrimenti nelle more del processo giudiziario ne potrebbe seguire il danno
delle anime. È stata questa esigenza, sempre preminente e prevalente, che ha fatto sì
che fosse conservata anche la via amministrativa per infliggere le pene”, Commento al
Codice di diritto canonico, 785.
83
Kan. 2214, § 2 KPK 1917: „Prae oculis autem habeatur monitum Conc. Trid.,
sess. XIII, de ref., cap. I: «Meminerint Episcopi aliique Ordinarii se pastores non percussores esse, atque ita praeesse sibi subditis oportere, ut non in eis dominentur, sed
illos tanquam filios et fratres diligant elaborentque ut hortando et monendo ab illicitis deterreant, ne, ubi deliquerint, debitis eos poenis coercere cognatur; quos tamen si
quid per humanam fragilitatem peccare contigerit, illa Apostoli est ab eis servanda pra79
80
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7. Rzecznik sprawiedliwości jako publiczny oskarżyciel
w procesie karnym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.
Ustawodawca poświęcił cały Rozdział II Księgi VII, Część IV (kan.
1720-1728) zatytułowany Przebieg procesu normatywie dotyczącej
wydalania duchownych na podstawie kanonicznego procesu karnego84. W czasie przebiegu procesu karnego bardzo ważną rolę odgrywa
rzecznik sprawiedliwości.
Rzecznik sprawiedliwości (promotor iustitiae) powinien być ustanowiony w każdej diecezji na mocy kan. 1430 „dla spraw spornych,
w których może być zagrożone dobro publiczne i dla spraw karnych,
(...) [jego] obowiązkiem jest zabezpieczenie dobra publicznego”.
Obecność rzecznika sprawiedliwości jest nieodzowna w sprawach
karnych. „Jeżeli Ordynariusz zadecydował, że należy wszcząć proces
karny, przekazuje akta dochodzenia rzecznikowi sprawiedliwości, który powinien przedstawić sędziemu oskarżenie, według przepisu kan.
1502 i 1504” (kan. 1721).
7.1. Ochrona dobra publicznego i praw wiernych przez Kościół
Ochrona dobra publicznego stanowi podstawę obecności rzecznika
sprawiedliwości w trybunałach85. Co się kryje pod pojęciem ochrona
eceptio ut illos arguant, obsecrent, increpent in omni bonitate et patientia, cum saepe
plus erga corrigendos agat benevolentia quam austeritas, plus exhortatio quam comminatio, plus caritas quam potestas; sin autem ob delicti gravitatem virga opus erit, tunc
cum mansuetudine rigor, cum misericordia iudicium, cum lenitate severitas adhibenda
est, ut sine asperitate disciplina, populis salutaris ac necessaria, conservetur et qui correcti fuerint, emendentur aut, si respiscere noluerint, ceteri, salubri in eos animadversionis exemplo, a vitiis deterreantur».
84
Por. Z. Suchecki, Il processo penale giudiziario, w: I giudizi nella Chiesa,
processi e procedure speciali, XXV Incontro di studio Centro Universitario “Villa
S. Giuseppe” Torino 29 giugno - 3 luglio (pod red. Gruppo Italiano Docenti di Diritto
Canonico) ed. Glossa, Milano 1999, vol. 7, 227-265; tenże, Il processo penale giudiziario nel «Codex Iuris Canonici» del 1983, w: Apollinaris 73 (2000) 371-409;
tenże, Il processo penale giudiziario, w: Aa.Vv., Il processo penale canonico (pod red.
Z. Suchecki), Roma 20032, 235-277.
85
„Il giusto processo è oggetto di un diritto dei fedeli e costituisce al contempo
un’esigenza del bene pubblico della Chiesa. Le norme canoniche processuali, pertanto, vanno osservate da tutti i protagonisti del processo come altrettanti manifestazioni
di quella giustizia strumentale che conduce alla giustizia sostanziale”, Ioannes Paulus
PP. II, Allocutio ad Romanae Rotae Prelatos, Auditores, Officiales et Advocatos,
(4 feb. 1980), w: AAS 72 (1980) 172-173, nr 1.

[23]

Wydalanie duchownych

99

dobra publicznego? Sobór Watykański II określił pojęcie dobra publicznego jako „summa eorum vitae socialis condicionum quae tum
coetibus, tum singulis membris permittunt ut propriam perfectionem
plenius atque expeditus consequantur”: „dobro wspólne – czyli suma
warunków życia społecznego, jakie bądź zrzeszeniom, bądź poszczególnym członkom społeczeństwa pozwalają osiągać pełniej i łatwiej
własną doskonałość”.86 Jeżeli dobro wspólne zostało naruszone przez
popełnione przestępstwo wtedy Ordynariusz powinien wszcząć postępowanie sądowe celem wymierzenia kary oraz naprawienia zgorszenia, wyrównania naruszonej sprawiedliwości i doprowadzenia do
poprawy winnego.87
W przemówieniu skierowanym do Audytorów Roty Rzymskiej
Ojciec Święty Jan Paweł II przedstawił koncepcję Kościoła, który
broni praw wiernych oraz chroni dobro publiczne. Taka wizja eklezjologiczno-prawna jest warunkiem dla całościowego rozwoju osoby
ludzkiej88.
Dobro publiczne (bonum commune) jest powodem troski o zachowania ustaw kościelnych, które z natury rzeczy, jak podaje definicja

86
Concilium Oecum Vaticanum II, Const. Gaudium et Spes, (7 dec. 1965), w: AAS
58 (1966) 1025-1120, nr 26.
87
Jan XXIII w przemówieniu skierowanym do Audytorów Roty Rzymskiej podkreślił, że duch, który ożywia pracę Trybunałów kościelnych przeniknięty jest decyzjami dla dobra wiernych. „Il suo cuore di madre la porta ad agire e a decidere per il
bene di tutti i suoi figli. Questo è lo spirito che informa l’azione dei Tribunali della
Chiesa e, di conseguenza, del giudice ecclesiastico, del difensore del vincolo, come
del promotore di giustizia e degli avvocati. È misterium veritatis perché tende primariamente alla salvezza dell’anima di chi ha bisogno di questi tribunali”, Ioannes PP.
XIII, Allocutio ad Prelatos Auditores ceterosque Officiales, Advocatos et Procuratores
Tribunalis Sacrae Romanae Rote, (13 dec. 1961), w: AAS 53 (1961) 819, nr 3.
88
„Anzi, nella visione di una Chiesa che tutela i diritti dei singoli fedeli, ma altresì,
promuove e protegge il bene comune come condizione indispensabile per lo sviluppo
integrale della persona umana e cristiana, si inserisce positivamente anche la disciplina penale: anche la pena comminata dall’autorità ecclesiastica (ma che in realtà è un
riconoscere una situazione in cui il soggetto stesso è collocato) va vista infatti come
strumento di comunione, cioè come mezzo di recupero di quelle carenze di bene individuale e di bene comune che si sono rivelate nel comportamento antiecclesiale, delittuoso e scandaloso, dei membri del popolo di Dio”, Ioannes Paulus PP. II, Allocutio
ad Decanum Sacrae Romanae Rotae ad eiusdemque Tribunalis Praelatos Auditores,
(17 feb. 1979), w: AAS 71 (1979) 425, nr 3.
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ustawy kościelnej, stanowią „ordinatio rationis ad bonum commune”
i z chwilą promulgowania mają na celu ochronę dobra publicznego.
Normy trybunału Roty Rzymskiej z 18 kwietnia 1994 r. w artykule
24, § 1 określają urząd rzecznika sprawiedliwości i jego funkcje w procesie karnym: „Promotor iustitiae intervenire debet in omnibus causis
poenalibus, itemque in contentiosis in quibus Poenalis iudicio res est
de bono publico, praesertim ad leges processuales quod attinet, salvo
officio vinculi Defensoris”89.
7.2. Nominacja i przymioty rzecznika sprawiedliwości
Nominacja rzecznika sprawiedliwości i obrońcy węzła należy do
biskupa. W prawie kanonicznym stopniowo dokonano zmian dotyczących osoby piastujące funkcję rzecznika sprawiedliwości poprzez
stopniowe włączenie świeckich90. Według kan. 1435 „mają to być duchowni lub świeccy dobrego imienia, doktorzy lub licencjaci prawa
kanonicznego, wypróbowani w roztropności i gorliwości o sprawiedliwość”. W KPK z 1917 r. jedynie duchowni mogli być mianowani na urząd promotora sprawiedliwości. Stopniowo zakaz nominacji
świeckich na ten urząd uległ zmianie91. Biskup może mianować na
ten urząd zarówno duchownych jak i świeckich, z zastrzeżeniem, że
w sprawach karnych duchownych promotorem sprawiedliwości powinien być duchowny.
8 kwietnia 1978 r., w czasie dyskusji nad kanonem 39 Schematu
Kodeksu Prawa Kanonicznego, zaproponowano możliwość mianowania na urząd rzecznika sprawiedliwości nie tylko duchownych, lecz
viri laici do poszczególnych przypadków92. Taka możliwość, z wyklu-

Tribunal Romanae Rotae, Norm. Quammaxime decet, Normae Romanae Rotae
Tribunalis (18 apr. 1994), w: AAS 86 (1994) 508-540.
90
Por. Z. Grocholewski, Nominatio laicorum ad munus promotoris iustitiae et defensoris vinculi in recentissima praxi, w: Periodica 66 (1977) 271-295.
91
Por. M. Petroncelli, La collaborazione dei laici all’esercizio della giurisdizione e la nozione di ufficio ecclesiastico, Giustizia e Servizio, w: Studi sul nuovo Codice
di Diritto Canonico in onore di Mons. Giuseppe Rosa (a cura di U. Tramma) Napoli
1984, 227-228.
92
Por. R. Funghini, I laici nell’attività giudiziaria della Chiesa, w: Aa.Vv., I laici
nel diritto della Chiesa, Città del Vaticano 1987, 113.
89
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czeniem kobiet, istniała również w przeszłości, jak to zaznacza F. Xav.
Wernz93.
19 listopada 1975 r. Ojciec Święty udzielił Sygnaturze Apostolskiej
uprawnienia, na mocy którego udzielono zgody biskupom na mianowanie świeckich, ale jedynie mężczyzn, ad singulas causas, na urząd
obrońcy węzła i rzecznika sprawiedliwości, w przypadkach prawdziwej konieczności, z wyłączeniem spraw dotyczących duchownych94.
26 marca 1976 r. Sygnatura Apostolska ex audientia SS.mi udzieliła
biskupowi ze Stanów Zjednoczonych możliwości mianowania siostry
zakonnej na urząd obrońcy węzła małżeńskiego95.
KPK z 1983 r. nie zabrania mianowania kobiet na urząd rzecznika sprawiedliwości. Zgodnie z kan. 149, § 1: „ażeby urząd kościelny można komuś powierzyć, powinien on pozostawać we wspólnocie
Kościoła i być zdatnym, czyli posiadać przymioty wymagane do tego
urzędu prawem powszechnym, partykularnym lub fundacyjnym”.
W pełnej wspólnocie kościoła katolickiego pozostają, zgodnie
z kan. 205, ci ochrzczeni, którzy w jego widzialnym organizmie łączą
się z Chrystusem więzami wyznania wiary, sakramentów i zwierzchnictwa kościelnego. Dlatego zgodnie z kan. 194, § 1: „Mocą samego
prawa zostaje usunięty z urzędu kościelnego: 1° kto utracił stan duchowny; 2° kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej lub wspólnoty
z Kościołem; 3° duchowny, który usiłował zawrzeć małżeństwo, choćby tylko cywilne. § 2. Usunięcie, o którym w nn. 2 i 3, tylko wtedy
może być urgowane, jeżeli wiadomo, że stwierdziła to kompetentna
władza”.

„Quamvis summopere conveniat ut sit clericus, tamen laicus ad hoc officio in
tribunalibus ecclesiasticis sanctionibus iuris communibus non est exclusus”, F. Xav.
Wernz, Jus Decretalium, vol. V, n. 190.
94
Secretaria Status, Facultas, Facultas datur Signaturae Apostolicae permittendi nonnulis sub condicionibus, ut viri laici munere fungantur Promotoris iustiae et
Defensoris vinculi (19 Nov. 1975), w: Xav. Ochoa, Leges Ecclesiae, vol. V, n. 4416,
col. 7086.
95
Paulus VI, Rescriptum, Facultas tribuitur Signaturae concedendi ut religiosa
mulier ex Sororibus selecta exercere possit munus defensoris vinculi (26 Mar. 1976),
w: Xav. Ochoa, Leges Ecclesiae, vol. V, n. 4440, col. 7181.
93
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7.3. Rzecznik sprawiedliwości jako strona publiczna
w procesie karnym
Dyskusje doktrynalne prawników na temat, czy rzecznik sprawiedliwości występującego w procesie karnym jako strona,96 można podzielić na dwie grupy. Zdecydowana większość prawników stanowczo
twierdzi, że rzecznik sprawiedliwości jest stroną w procesie, co wynika z faktu, że posługuje się on w czasie procesu charakterystycznymi
środkami stron: „w sprawach karnych występuje on w charakterze publicznego oskarżyciela, wykonując czynności przewidziane dla stron
(zob. kan. 1721, 1724, 1727, § 2)”.97 Kilku kanonistów w nielicznych
publikacjach nadal podtrzymuje stanowisko, że rzecznik sprawiedliwości nie jest uważany jako strona w procesie.98 Ustawodawca spre-

P. A. Bonnet, De partibus in causa, w: Periodica 75 (1986) 490.
Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II: Dobra doczesne Kościoła, Sankcje w Kościele Procesy, 198-199. Zob. F. J. Ramos, I tribunali ecclesiastici: costituzione, organizzazione, norme processuali, cause matrimoniali,
180-181; M. J. Arroba Conde, Diritto processuale canonico, 197: „Il promotore di
giustizia, in quanto parte può e deve agire allo stesso modo delle parti private, specialmente per tutto ciò che si riferisce alle prove. Tuttavia per la sua condizione di parte
pubblica, si possono individuare due aree specifiche di intervento processuale:
– strumenti di controllo: il promotore di giustizia può e deve esprimere il proprio
parere circa la causa concreta che si sta trattando quando il giudice, anche su istanza
delle parti, glielo chieda. La sua risposta al quesito sottopostogli dal giudice è un voto
‘pro rei veritate’ o ‘iuxta legem’. Tale controllo cela la sua condizione di parte, perché
spesso gli vengono sottomesse le questioni preincidentali, che può valutare a sostegno
della richiesta dell’attore. Tuttavia rimane parte perché il suo parere non è mai vincolante per i giudice.
– Strumenti di impugnativa: come parte in senso pieno il promotore di giustizia
potrà esercitare l’azione penale e impugnare la sentenza del giudice in tutte le cause in
cui sia intervenuto come parte, potendo quindi introdurre l’appello”.
98
F. Salerno, Processo matrimoniale, w: Enciclopedia del Diritto, Milano 1987,
vol. 36, 914: „Il sapore vagamente contraddittorio della locuzione «parte pubblica»
viene rilevato da Berlingò, Il processo, w: E. Vitali - S. Berlingò, Diritto matrimoniale canonico, Milano 1989, 229. Si è in contrario sostenuto che „sia il difensore del
vincolo che il promotore di giustizia sono da ritenersi pubblici ufficiali e non parti del
processo, eccetto per il promotore di giustizia nel caso in cui egli impugna il matrimonio (can. 1674, n. 2)”; M. Miele, Il promotore di giustizia nelle cause di nullità del matrimonio, w: Aa.Vv., Studi sul processo matrimoniale canonico (a cura di S. Gherro)
Padova 1991, 158.
96
97
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cyzował definitywnie w kan. 1434, nr 1°99 pozycję na temat rzecznika
sprawiedliwości, który występującego w procesie karnym jako strona:
„Jeśli prawo wyraźnie nie zastrzega inaczej:
1° ilekroć ustawa nakazuje, aby sędzia wysłuchał stron albo jednej
z nich, należy również wysłuchać rzecznika sprawiedliwości i obrońcy
węzła, jeżeli występują w procesie;
2° ilekroć wymagany jest udział stron, aby sędzia mógł coś zadecydować, udział rzecznika sprawiedliwości lub obrońcy węzła, którzy
występują w sprawie ma tę samą siłę”.
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. nie przewidywał normy odnoszącej się do rzecznika sprawiedliwości w procesie karnym jako
strony. Natomiast aktualny Kodeks reguluje jego pozycję i stawia
go na równi ze stroną prywatną, dodając jednak klauzulę: „nisi aliud
expresse caveatur” (jeśli prawo wyraźnie nie zastrzega inaczej).
7.4. Uprzywilejowana pozycja rzecznika sprawiedliwości
w procesie karnym (kan. 1725)
W odróżnieniu od procesu małżeńskiego w procesie karnym w kan.
1725 ustawodawca postanowił, że „podczas dyskusji sprawy, czy dokonuje się ona na piśmie, czy ustnie, oskarżony ma zawsze prawo,
by sam albo jego adwokat, albo pełnomocnik jako ostatni pisał lub
mówił”. Podyktowane to jest prawem do obrony jakie ma oskarżony.
W czasie dyskusji sprawy rzecznik sprawiedliwości znajduje się
w pozycji uprzywilejowanej: „Jeśli strony zaniedbały przygotowanie
obrony w wyznaczonym użytecznym czasie albo zdają się na wiedzę
i sumienie sędziego, sędzia, jeśli z akt i dowodów uzna sprawę za całkowicie wyjaśnioną, może natychmiast ogłosić wyrok, po zażądaniu
jednak uwag rzecznika sprawiedliwości i obrońcy węzła, jeżeli występują w sprawie” (kan. 1606).
Pozycja rzecznika sprawiedliwości jest uprzywilejowana również
podczas przesłuchania zeznań świadków (por. kan. 1433). Oprócz tego
„strony nie mogą być obecne przy przesłuchaniu świadków, chyba że
sędzia, zwłaszcza gdy sprawa dotyczy dobra prywatnego, uzna że trzeba je dopuścić. Mogą natomiast być obecni ich adwokaci lub pełnomocnicy, chyba że sędzia, z powodu okoliczności rzeczy i osób uzna,
że należy postępować z zachowaniem tajemnicy” (kan. 1559).
99
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Obecność rzecznika sprawiedliwości w tych fazach procesu jest
umotywowana ochroną dobra publicznego, co nie wpływa w żadnym
stopniu na zasadę równouprawnienia stron prywatnych i publicznych
w procesie, ponieważ decydującą rolę odgrywa tutaj sędzia.
7.5. Czy rzecznik sprawiedliwości wykonuje funkcje jurysdykcyjne?
Inna tematyka, którą pragniemy jedynie zasygnalizować, to pytanie, czy rzecznik sprawiedliwości wykonuje funkcje jurysdykcyjne. Ta
problematyka przewija się w różnych opracowaniach100. Jako strona
w procesie rzecznik sprawiedliwości „nie wykonuje też żadnych aktów
jurysdykcyjnych”101, a w swoich czynnościach jest jedynie obrońcą,
mianowany przez Ordynariusza miejsca, dla ochrony dobra publicznego i dla spraw karnych.102 Rzecznik sprawiedliwości nie ma żadnej
władzy (potestas), a jedynie wykonuje powierzone mu przez prawo zadanie (munus). W wykonywaniu swoich funkcji rzecznik sprawiedliwości jest uzależniony od decyzji prawnej, która decyduje o wszczęciu
procesu karnego.
7.6. Przekazanie rzecznikowi sprawiedliwości akt dochodzenia
wstępnego (kan. 1721)
Akta dochodzenia wstępnego powinny być przekazane rzecznikowi sprawiedliwości celem przygotowania oskarżenia (por. kan. 1721).
Pominięcie wezwania rzecznika sprawiedliwości w sprawach karnych,
w których wymagany jest jego udział, powoduje nieważność akt (por.
kan. 1433). Wymowna w tym względzie jest sentencja Roty Rzymskiej
coram Massimi z 27 kwietnia 1921 r.: „Habent vero criminalia iudicia
suas regualas, inter quas est illa, ut actio promotori iustitiae, ceteris
omnibus exclusis reservetur (can. 1934 CIC 1917) et altera, ut, non ci-

100
L. Lazzarato, Il promotore di giustizia esercita funzioni giurisdizionali?, w: Il
Diritto Ecclesiastico 48 (1937) 366; L. Scavo Lombardo, Il promotore di giustizia nel
processo canonico, w: Rivista di diritto processuale civile, 140-150.
101
T. Pieronek, Kościelne prawo procesowe, w: Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej, podręcznik dla duchowieństwa, 458.
102
Z. Suchecki, Le sanzioni penali nella Chiesa: Parte I, I delitti e le sanzioni penali in genere (cann. 1311-1363), 114.
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tato et absente promotore iustitiae, acta irrita sint (can. 1587 coll. cum
can. 1586)”.103
Należy zaznaczyć, że nieważność akt spowodowana poprzez pominięcie wezwania rzecznika sprawiedliwości, nie ma nic wspólnego
z aktami jurysdykcyjnymi.104
8. Wniesienie skargi powodowej przez rzecznika sprawiedliwości
(kan. 1502 i 1504)
W procesie karnym rzecznik sprawiedliwości jest oskarżycielem,
dlatego też proces przeprowadzony bez jego obecności wpłynąłby
negatywnie na ochronę dobra publicznego. W konsekwencji sędziowie, którzy prowadzą sprawy karne z pominięciem rzecznika sprawiedliwości na skutek podstępu czy poważnego zaniedbania, szkodzą
procesującym się i na mocy kan. 1457, § 1 „mogą być ukarani przez
kompetentną władzę należnymi karami, nie wykluczając pozbawienia
urzędu”.105
Rzecznik sprawiedliwości na podstawie akt dochodzenia wstępnego
formułuje skargę powodową (accusationis libellum) według przepisu
z kan. 1502 i 1504 do właściwego trybunału106 wskazując na popełnione przestępstwa, za które jest przewidziana kara wydalenia ze stanu duchownego. Najważniejszym elementem skargi powodowej oraz całego oskarżenia są fakty poparte konkretnymi dowodami. Uzasadnienie
oskarżenia pozwalającego na wniesienie sprawy powinno wynikać
z dowodów zebranych w czasie wstępnego dochodzenia, prowadzonego w celu wykrycia sprawcy popełnionego przestępstwa (kan. 1717,
§§ 1-3).
Po rozpoczęciu procesu do skargi powodowej nie można dodawać
innych przestępstw, które nie zostały wyliczone w akcie oskarżenia.
103
Tribunal Apostolicum Sacrae Romanae Rotae, Dec. 8, Solutionis et diffamationis, N.N., 27 Aprilis 1921, c. Massimi, w: Decisiones seu Sententiae, vol. 13, 82,
nr 13.
104
P. A. Bonnet, I tribunali nella loro diversità di grado e di specie, w: Aa.Vv.,
I procedimenti speciali nel diritto canonico, Città del Vaticano 1994, 198-220.
105
Z. Grocholewski, Tutela penale della famiglia nei processi canonici di nullità
matrimoniale, w: La famiglia e i suoi diritti nella comunità civile e religiosa, Roma
1987, 451-461; S. Fiocco, La tutela penale della famiglia nei processi canonici di
nullità matrimoniale, Roma 2002, 62-84.
106
Por. Z. Suchecki, Il processo penale giudiziario, Il processo penale giudiziario,
w: Aa.Vv., Il processo penale canonico (pod red Z. Suchecki), Roma 20032, 257.
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Oskarżony ma być sądzony jedynie za przestępstwa umieszczone
w skardze powodowej. Przewodniczący trybunału kolegiackiego – po
ustaleniu, że zarówno sprawa należy do jego właściwości, jak i tego,
że powód nie jest pozbawiony zdolności występowania w sądzie – powinien swoim dekretem jak najszybciej skargę albo przyjąć, albo odrzucić (kan. 1505, § 1).
8.1. Utrata stanu duchownego (kan. 290)
Należy dokonać istotnych rozróżnień wprowadzonych przez ustawodawcę, który w kan. 290 stanowi: „Święcenia raz ważnie przyjęte
nigdy nie tracą ważności. Jednakże duchowny traci stan duchowny:
1° przez wyrok sądowy lub dekret administracyjny, stwierdzający
nieważność święceń;
2° przez karę wydalenia nałożoną zgodnie z przepisami prawa;
3° przez reskrypt Stolicy Apostolskiej, którego to reskryptu Stolica
Apostolska udziela diakonom tylko z poważnych przyczyn, a prezbiterom z najpoważniejszych” (kan. 290).
Oprócz wypadków, o których w kan. 290, n. 1, utrata stanu duchownego nie niesie z sobą dyspensy od obowiązku celibatu, która jest
udzielana przez Biskupa Rzymskiego (kan. 291).
8.2. Kara ekspiacyjna wydalenia ze stanu duchownego
(kan. 1336, § 1, 5°)
Za najcięższe przestępstwa popełnione przed duchownych ustawodawca nakazuje wymierzać wyrokiem karę ekspiacyjną wydalenia ze
stanu duchownego (dimissio e statu clericali) (kan. 1336, § 1, 5°) za
zewnętrzne naruszenie ustawy (kan. 1321, § 1) na skutek winy umyślnej. Kara ta może być wymierzana jedynie wyrokiem na mocy ustawy
prawa powszechnego i w swoich skutkach powoduje utratę prawa wykonywania władzy święceń, jeżeli przestępstwo zostało dokonane na
skutek winy umyślnej i jest ciężko poczytalne107.
Kodeks przewiduje karę ferendae sententiae wydalenia ze stanu
duchownego, która może być wymierzona jedynie przez trybunał kolegialny trzech sędziów za najcięższe przestępstwa (por. kan. 1425,
§ 1, 2°). Ze względu na skutki jakie za sobą pociąga kara ekspiacyjna
Por. A. Józwowicz, L’imputabilità penale nella legislazione canonica, Roma
2004, 72-85.
107

[31]

Wydalanie duchownych

107

wydalenia ze stanu duchownego, nie może być ustanowiona ustawą
partykularną (kan. 1317).
Duchowny, który utracił stan duchowny zgodnie z przepisami prawa,
traci z nim uprawnienia właściwe stanowi duchownemu, jak również
nie podlega żadnym obowiązkom stanu duchownego, z zachowaniem
przepisu kan. 291, ma zakaz wykonywania władzy święceń, z zachowaniem przepisu kan. 976, tym samym zostaje pozbawiony wszystkich
urzędów, zadań i wszelkiej władzy delegowanej (kan. 292). Zakaz ten
nie dotyczy okoliczności w niebezpieczeństwie śmierci. Każdy kapłan,
chociaż nie ma upoważnienia do spowiadania, ważnie i godziwie rozgrzesza jakichkolwiek penitentów znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci z wszelkich cenzur i grzechów, nawet gdy jest obecny
kapłan upoważniony (kan. 976).
O ile ktoś może mocą władzy rządzenia wydawać w zakresie zewnętrznym nakazy, o tyle może również zagrozić w nakazie określonymi karami, z wyjątkiem ekspiacyjnych, wymierzanych na stałe (kan.
1319).
Pozbawienia i zakazy, wyliczone w kan. 1336, § 1, n. 2 i 3, nigdy
nie obejmują władzy, urzędów, zadań, praw, przywilejów, uprawnień,
łask, tytułów, odznaczeń, które nie podlegają władzy przełożonego
ustanawiającego karę (kan. 1338, § 1). Nie można pozbawić władzy
święceń, lecz jedynie zakazać jej wykonywania lub niektórych jej aktów; również nie można pozbawić kogoś stopni akademickich (kan.
1338, § 2)108
Przed wyższym trybunałem, rolę powoda pełni rzecznik sprawiedliwości, ustanowiony przy tym trybunale (kan. 1721, § 2). W tym
celu wszystkie dokumenty dochodzenia wstępnego powinny być przekazane rzecznikowi sprawiedliwości, aby mógł zapoznać się z popełnionym przestępstwem oraz sformułować jednocześnie oskarżenie,
przedkładając je razem z aktami sędziemu (kan. 1721, § 1).
8.3. Zastosowanie środków ostrożności względem osoby oskarżonego
w jakimkolwiek stadium procesu (kan. 1722)
Zgodnie z kan. 1722 celem uniknięcia zgorszenia, ochrony wolności
świadków i gwarancji wymiaru sprawiedliwości, Ordynariusz, po wyPor. Z. Suchecki, Le privazioni e le proibizioni nel Codice di Diritto Canonico
del 1983, 92-98.
108
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słuchaniu rzecznika sprawiedliwości i wezwawszy samego oskarżonego, może, w jakimkolwiek stadium procesu oddalić oskarżonego od
świętej posługi lub jakiegoś urzędu i zadania kościelnego, oraz nakazać
lub zakazać pobytu w jakimś miejscu lub terytorium109, a nawet zabronić publicznego uczestnictwa w Najświętszej Eucharystii; wszystko to,
po ustaniu przyczyny, należy odwołać, ma to też swój kres, na mocy
samego prawa, z ustaniem procesu karnego110.
8.4. Ustanowienie trybunału
Jeżeli w dochodzeniu wstępnym stwierdzono przestępstwo, na podstawie zebranego materiału dowodowego, poprzez zewnętrzne naruszenie ustawy lub nakazu, które jest ciężko poczytalne na skutek winy
umyślnej (kan. 1321, § 1) a kara ekspiacyjna ustanowiona ustawą przewiduje wydalenie duchownego (kan. 1336, § 1, nr. 5) za popełnione
przestępstwo, Ordynariusz jest zobowiązany do ustanowienia trybunału dekretem w celu przeprowadzenia procesu karnego.
Przed wszczęciem postępowania sądowego w celu ustalenia winy
i wymierzania lub deklaracji kary kościelnej (kan. 1400, § 1, nr. 2) należy zwrócić uwagę, czy skarga karna nie wygasła.
Akta dochodzenia i dekrety Ordynariusza, którymi rozpoczyna się
lub zamyka dochodzenie i to wszystko, co poprzedza dochodzenie,
jeśli nie jest konieczne do procesu karnego, należy przechowywać
w tajnym archiwum kurii (kan. 1719).
8.5. Wezwanie oskarżonego oraz ustanowienie adwokata
(kan. 1723, § 1)
W sprawie karnej oskarżony musi mieć zawsze adwokata albo ustanowionego przez siebie, albo danego przez sędziego (kan. 1481, § 2).
Oskarżonemu przysługuje legalne dochodzenie i obrona w Kościele
na właściwym forum kościelnym według przepisów prawa. Zgodnie
z kan. 221, § 3: wiernym przysługuje prawo, by nie nakładano na nich
kar kanonicznych, jak tylko zgodnie z przepisami ustawy.

Z. Suchecki, Le privazioni e le proibizioni nel Codice di Diritto Canonico del
1983, 105-108.
110
Por. G.P. Montini, I rimedi penali e le penitenze: un’alternativa alle pene, w:
Aa.Vv., Il processo penale canonico (pod red. Z. Suchecki), 75-101.
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Dla zagwarantowania obrony procesowej Sędzia musi zagwarantować wiernym prawo, by byli sądzeni z zachowaniem przepisów prawa stosowanych ze słusznością (kan. 221, § 2). Sędzia może jedynie
wymierzyć karę przewidzianą za przestępstwa wymienione w akcie
oskarżenia. W czasie instrukcji oraz trwania procesu nie można dodawać innych przestępstw niż te wymienione w skardze powodowej.
Sędzia, wzywając oskarżonego, powinien go zachęcić, aby zgodnie
z przepisem kan. 1481, § 1, ustanowił sobie adwokata, w terminie wyznaczonym przez samego sędziego (kan. 1723, § 1)111. Skoro jednak
oskarżony nie zatroszczy się o to, sam sędzia, przed zawiązaniem sporu powinien mianować adwokata, który tak długo będzie wykonywał
swoje zadanie, jak długo oskarżony nie ustanowi sobie adwokata (kan.
1723, § 2).
Jeżeli skargę powodową uważa się za przyjętą według przepisu kan.
1506, dekret pozwania przed sąd powinien być wydany w ciągu dwudziestu dni od złożenia prośby (kan. 1507, § 2).
8.6. Przesłuchanie oskarżonego
W terminie ustalonym przez sędziego, w obecności rzecznik sprawiedliwości, notariusza oraz adwokata ma miejsce przesłuchanie
oskarżonego.
Rzecznika sprawiedliwości przedstawia sędziemu akt oskarżenia
oraz zebrane dowody w sprawie. Podczas przesłuchania oskarżonego,
czy dokonuje się ona na piśmie, czy ustnie, oskarżony ma zawsze prawo, by sam albo jego adwokat, albo pełnomocnik jako ostatni pisał lub
mówił (kan. 1725). Sędzia może stawiać dowolne pytania, jak również
może wykorzystać listę pytań, które przygotował rzecznika sprawiedliwości. Rzecznik sprawiedliwości nie może osobiście zadawać pytań
oskarżonemu jedynie przez sędziego lub za jego zgodą.
Celem przesłuchania oskarżonego jest ukazanie stanu faktycznego
przed wymierzeniem lub deklaracją kary przedstawiając zarzuty oskarżonemu i zebrane dowody oraz dając mu możliwość, by się bronił. Nie
można nikogo karać, jeśli popełnione przez niego zewnętrzne naruszenie ustawy lub nakazu nie jest ciężko poczytalne na skutek winy
umyślnej lub nieumyślnej (kan. 1321, § 1).
Por. A.G. Miziński, Status prawny adwokata w Kościele łacińskim, Lublin 2011,
303-310.
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Kara ustanowiona ustawą lub nakazem wiąże tego, kto rozmyślnie
przekroczył ustawę lub nakaz; kto zaś uczynił to wskutek zaniedbania
należytej staranności, nie jest karany, chyba że ustawa lub nakaz inaczej zastrzega (kan. 1321, § 1).
Jak zostaną dokładnie rozważone wszystkie dowody i argumenty
stwierdzające przestępstwo, a skarga karna nie wygasła sędzia powinien wydać wyrok biorąc pod uwagę okoliczności wpływające na
poczytalność. Szczególną uwagę należy zwrócić na okoliczności znoszące, zmniejszające lub obciążające poczytalność.
Na każdym stopniu i etapie procesu karnego, jeśli w sposób ewidentny stwierdzono, że oskarżony nie popełnił przestępstwa, sędzia
powinien orzec to wyrokiem i uwolnić oskarżonego, chociażby jednocześnie stwierdzono, że wygasła skarga kryminalna (kan. 1726).
8.7. Oskarżony nie ma obowiązku przyznać się do przestępstwa, nie
można też żądać od niego przysięgi (kan. 1727, § 2)
W procesie karnym należy stosować – chyba że sprzeciwia się temu
natura rzeczy – kanony o procesie w ogólności i o zwyczajnym procesie spornym, z zastosowaniem specjalnych przepisów o sprawach,
które dotyczą dobra publicznego (kan. 1728, § 1).
W odróżnieniu od procesu małżeńskiego oraz innych procedur dyscyplinarnych, oskarżony nie ma obowiązku przyznać się do przestępstwa, nie można też żądać od niego przysięgi (kan. 1728, § 2).
8.8. Apelacja
Oskarżony może także zgłosić apelację, jeżeli wyrok tylko dlatego
go uwolnił, że kara była fakultatywna, albo ponieważ sędzia posłużył
się władzą, o której w kan. 1344 i 1345 (kan. 1727, § 1).
Rzecznik sprawiedliwości może apelować, ilekroć sądzi, że nie naprawiono zgorszenia lub nie przywrócono wystarczająco sprawiedliwości (kan. 1727, § 2).
9. Skarga sporna o naprawienie szkód wynikających
z przestępstwa (kan. 1729, § 1)
Strona poszkodowana w samym procesie karnym może wnieść,
według przepisu kan. 1596, skargę sporną o naprawienie szkód, które
poniosła z przestępstwa (kan. 1729, § 1).
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Interwencji strony poszkodowanej, o której w § 1, nie dopuszcza
się później, jeżeli nie została dokonana na pierwszym stopniu procesu
karnego (kan. 1729, § 2).
Apelacja w sprawie odszkodowania dokonuje się według kanonów
1628-1640, nawet jeśliby apelacja w procesie karnym była niemożliwa; jeśli zostały zgłoszone obydwie apelacje, mimo że przez różne
strony, należy przeprowadzić jeden proces apelacyjny, z zachowaniem
przepisu kan. 1730 (kan. 1729, § 1).
Dla uniknięcia zbytniej zwłoki procesu karnego, sędzia może odłożyć proces o odszkodowanie aż do czasu, gdy wyda ostateczny wyrok
w procesie karnym (kan. 1730, § 1).
Sędzia, który tak postąpił, powinien przystąpić po wydaniu wyroku
w procesie karnym, do rozpatrzenia odszkodowania, chociażby proces karny z powodu zgłoszonego zaskarżenia był jeszcze w toku, albo
oskarżony został uwolniony wskutek przyczyny, która nie znosi obowiązku wyrównania szkód (kan. 1730, § 1).
Wyrok wydany w procesie karnym, chociażby przeszedł w stan rzeczy osądzonej, w żaden sposób nie stwarza prawa dla strony poszkodowanej, chyba że interweniowała ona zgodnie z kan. 1729 (kan. 1731).
Zakończenie
W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r. ustawodawca po raz
pierwszy użył terminu promotor iustitiae dla określenia osoby, która
jest odpowiedzialna z urzędu za ochronę norm kościelnych w sprawach
spornych. W procesie karnym natomiast nazywa się go oskarżycielem publicznym. Rzecznikiem sprawiedliwości jest osoba mianowana
przez władzę kościelną po to, by z urzędu bronić praw Kościoła i stać
na straży przepisów prawa w sprawach spornych, a w sprawach karnych występować jako oskarżyciel publiczny.
Przestępstwa notoryczne lub pewne nie wymagały śledztwa. W tym
wypadku ustawodawca nakazuje przeprowadzenie dochodzenia przed
pociągnięciem oskarżonego do odpowiedzialności karnej, a także przy
nakładaniu, jak również wyjaśnianiu zaciągniętej kary. „Przedmiotem
procesu karnego są przestępstwa publiczne, z wyjątkiem tych, o których mowa w kan. 2168-2194 KPK 1917. Przestępstwa mieszanego
forum (a więc takie, za które przewidują karę zarówno prawo kościelne jak i świeckie) ordynariusz nie powinien z reguły dochodzić
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w odniesieniu do świeckich, jeśli sąd państwowy dostatecznie zaradza
dobru publicznemu.
Rzecznik sprawiedliwości wnosi z urzędu oskarżenie przeciw przestępcy. W tym celu wszystkie dokumenty dochodzenia wstępnego
powinny być przekazane rzecznikowi sprawiedliwości, aby mógł zapoznać się z popełnionym przestępstwem oraz sformułować jednocześnie
oskarżenie, przedkładając je razem z aktami sędziemu. Uzasadnienie
oskarżenia pozwalającego na wniesienie sprawy powinno wynikać
z dowodów zebranych w czasie wstępnego dochodzenia, prowadzonego w celu wykrycia sprawcy popełnionego przestępstwa (kan. 1717,
§§ 1-3).
Kanoniczny proces karny, ze względu na swą istotę prawną, należy
niewątpliwie do dziedziny prawa publicznego. Uzasadnia się to mianowicie tym, że w tymże procesie zawiązuje się stosunek procesowy
między Kościołem a oskarżonym, nie w interesie wyłącznie prywatnym, lecz w interesie grupy społecznej, w interesie ogółu.
Ordynariusz, gdy uzna, że nie można w sposób wystarczający naprawić zgorszenia, wyrównać naruszonej sprawiedliwości i doprowadzić do poprawy winnego, które są celem kary, poprzez braterskie
upomnienie, naganę, jak również inne karne środki zaradcze i pokuty
wynikające z pasterskiej troski, wtedy powinien wszcząć kanoniczny
proces karny lub administracyjne celem wymierzenia lub deklaracji
kary (kan. 1341).
Zgodnie z ustawą kara stanowi extrema ratio, gdy inne środki karne nie osiągnęły wskazanych celów. Ordynariusz po rozpatrzeniu
danej sytuacji, przedstawionych zarzutów oraz dowodów decyduje o wszczęciu lub zaniechaniu postępowania karno sądowego lub
administracyjnego.
Za najcięższe przestępstwa popełnione przed duchownych ustawodawca nakazuje wymierzać wyrokiem karę ekspiacyjną wydalenia ze
stanu duchownego (dimissio e statu clericali) (kan. 1336, § 1, 5°) za
zewnętrzne naruszenie ustawy (kan. 1321, § 1) na skutek winy umyślnej. Kara ta może być wymierzana jedynie wyrokiem na mocy ustawy
prawa powszechnego i w swoich skutkach powoduje utratę prawa wykonywania władzy święceń, jeżeli przestępstwo zostało dokonane na
skutek winy umyślnej i jest ciężko poczytalne.
Kodeks przewiduje karę ferendae sententiae wydalenia ze stanu
duchownego, która może być wymierzona jedynie przez trybunał ko-
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legialny trzech sędziów za najcięższe przestępstwa (por. kan. 1425,
§ 1, 2°). Ze względu na skutki jakie za sobą pociąga kara ekspiacyjna
wydalenia ze stanu duchownego, nie może być ustanowiona ustawą
partykularną (kan. 1317).
Duchowny, który utracił stan duchowny zgodnie z przepisami prawa,
traci z nim uprawnienia właściwe stanowi duchownemu, jak również
nie podlega żadnym obowiązkom stanu duchownego, z zachowaniem
przepisu kan. 291, ma zakaz wykonywania władzy święceń, z zachowaniem przepisu kan. 976, tym samym zostaje pozbawiony wszystkich
urzędów, zadań i wszelkiej władzy delegowanej (kan. 292). Zakaz ten
nie dotyczy okoliczności w niebezpieczeństwie śmierci. Każdy kapłan,
chociaż nie ma upoważnienia do spowiadania, ważnie i godziwie rozgrzesza jakichkolwiek penitentów znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci z wszelkich cenzur i grzechów, nawet gdy jest obecny
kapłan upoważniony (kan. 976).
Pozbawienia i zakazy, wyliczone w kan. 1336, § 1, n. 2 i 3, nigdy nie
obejmują władzy, urzędów, zadań, praw, przywilejów, uprawnień, łask,
tytułów, odznaczeń, które nie podlegają władzy przełożonego ustanawiającego karę (kan. 1338, § 1). Nie można pozbawić władzy święceń,
lecz jedynie zakazać jej wykonywania lub niektórych jej aktów; również nie można pozbawić kogoś stopni akademickich (kan. 1338, § 2)
Zgodnie z kan. 1722 celem uniknięcia zgorszenia, ochrony wolności
świadków i gwarancji wymiaru sprawiedliwości, Ordynariusz, po wysłuchaniu rzecznika sprawiedliwości i wezwawszy samego oskarżonego, może, w jakimkolwiek stadium procesu oddalić oskarżonego od
świętej posługi lub jakiegoś urzędu i zadania kościelnego, oraz nakazać
lub zakazać pobytu w jakimś miejscu lub terytorium, a nawet zabronić
publicznego uczestnictwa w Najświętszej Eucharystii; wszystko to, po
ustaniu przyczyny, należy odwołać, ma to też swój kres, na mocy samego prawa, z ustaniem procesu karnego.
Jeżeli w dochodzeniu wstępnym stwierdzono przestępstwo, na podstawie zebranego materiału dowodowego, poprzez zewnętrzne naruszenie ustawy lub nakazu, które jest ciężko poczytalne na skutek winy
umyślnej (kan. 1321, § 1) a kara ekspiacyjna ustanowiona ustawą przewiduje wydalenie duchownego (kan. 1336, § 1, nr. 5) za popełnione
przestępstwo, Ordynariusz jest zobowiązany do ustanowienia trybunału dekretem w celu przeprowadzenia procesu karnego.
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Przed wszczęciem postępowania sądowego w celu ustalenia winy
i wymierzania lub deklaracji kary kościelnej (kan. 1400, § 1, nr. 2) należy zwrócić uwagę, czy skarga karna nie wygasła.
W sprawie karnej oskarżony musi mieć zawsze adwokata albo ustanowionego przez siebie, albo danego przez sędziego (kan. 1481, § 2).
Oskarżonemu przysługuje legalne dochodzenie i obrona w Kościele
na właściwym forum kościelnym według przepisów prawa.
Jak zostaną dokładnie rozważone wszystkie dowody i argumenty
stwierdzające przestępstwo, a skarga karna nie wygasła sędzia powinien wydać wyrok biorąc pod uwagę okoliczności wpływające na
poczytalność. Szczególną uwagę należy zwrócić na okoliczności znoszące, zmniejszające lub obciążające poczytalność.
La dimissione dallo stato clericale con il processo penale canonico
Il processo penale canonico ha sempre costituito l’extrema ratio cui ricorrere solo
quando fossero esaurite tutte le altre vie per ottenere la riparazione dello scandalo, il
ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo (cfr. c. 1341).
Le cause penali necessitano della presenza del promotore di giustizia in quanto con
esse si vuole perseguire le finalità della giustizia e della tutela del bene pubblico.
Per irrogare o dichiarare la pena il Codice di Diritto Canonico del 1983 prevede
una doppia procedura penale: giudiziaria (che si concluderà con una sentenza)
o amministrativa (stragiudiziale – che si concluderà con un decreto). Nel processo
penale giudiziario il Promotore di giustizia svolge il compito di parte attrice o titolare
dell’azione criminale contro l’imputato.
Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota Romana ha sottolineato che
«l’istituzionalizzazione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta
una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell’uomo» (Cfr. Giovanni
Paolo II, Discorso alla Rota Romana, (18 gennaio 1990), in L’Osservatore Romano,
19 gennaio 1990, p. 5).
Si evince molto chiaramente dal can. 1342, § 1 la preferenza del legislatore per la via
giudiziale. Infatti, il processo penale giudiziario offre maggiori garanzie di giustizia,
in quanto assicura e garantisce in modo conforme il diritto alla difesa, permette al
giudice di consolidare una maggiore certezza morale sull’esistenza dei fatti mediante
l’acquisizione giudiziale delle prove, delle circostanze e dell’imputabilità, valutando
tutte le circostanze del delitto, determina la condizione dell’imputato, precisa il grado
del danno causato dal delitto, applica con equità la pena giusta alla luce degli elementi
emersi durante il giudizio.
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Rimangono tuttavia casi in cui il legislatore indica la via giudiziale come la più
adatta, che certamente offre maggiori certezze e garanzie ai fini dell’accertamento
della verità, della giustizia e soprattutto della salvaguardia dei diritti dei fedeli.
Innanzitutto essa è obbligatoria per irrogare o dichiarare le pene più gravi, come quelle
espiatorie perpetue (can. 1336). «Per decreto non si possono infliggere o dichiarare
pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di
applicare per decreto» (can. 1342, § 2).
Il promotore di giustizia assume le vesti di parte attrice o titolare dell’azione
criminale (actio criminalis) contro l’imputato. Egli è la persona pubblica costituita
per tutelare il bene pubblico, che deriva dall’osservanza della legge, al di là delle
considerazioni soggettive can. 1362, § 1; 1720, 3°; 1726.
Nel processo penale, a protezione dei diritti del fedele il legislatore vieta
espressamente di imporre all’imputato il giuramento e l’accusato non è tenuto
a confessare il delitto (can. 1728, § 2). In questo modo si garantisce al reo la scelta
della linea difensiva più opportuna senza costrizione a riconoscere i fatti che siano
a sé sfavorevoli.
Il processo penale giudiziario prevede e garantisce al reo un diritto fondamentale
di appello dopo l’emanazione della sentenza di condanna (can. 1727, § 1). Inoltre
garantisce il diritto di appello al promotore di giustizia nelle cause in cui la loro
presenza è richiesta (cfr. cann. 1727, § 2, 1628). Il termine per proporre l’appello
è di 15 giorni e va proposto avanti al giudice a quo, che ha emesso la sentenza. Può
essere fatto a voce, ed in tal caso il notaio lo deve mettere per scritto avanti allo stesso
appellante (can. 1630, § 2).
Il can. 1353 disciplina che «l’appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali
o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo».
Il legislatore prevede nel Capitolo III: «de actione ad damna reparanda» un’azione
contenziosa per la riparazione dei danni ingiustamente inferti dal delitto (cann.
1729–1731). Pur consentendo nell’ambito del processo penale giudiziario l’esercizio
dell’azione per il risarcimento dei danni, il legislatore tiene sempre distinte le due
azioni, quella criminale, tendente all’irrogazione o alla dichiarazione della pena,
e quella contenziosa per la riparazione dei danni inferti dal delitto.
La sentenza può essere eseguita dopo che sia passata in giudicato, ossia dopo una
duplice sentenza conforme che non sempre si ha con la decisione di secondo grado.
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DYSPENSA OD CELIBATU PREZBITERÓW I DIAKONÓW
Treść: Wprowadzenie. – 1. Przepisy regulujące zagadnienie dyspensy od celibatu
prezbiterów i diakonów. – 2. Kompetencje. – 3. Dyspensa od celibatu prezbiterów.
– 3.1. Przyczyny udzielenia dyspensy. – 3.2. Procedura. – 3.2.1. Procedura w odniesieniu do przypadków zwyczajnych i nadzwyczajnych. – 3.2.1.1. Prośba. – 3.2.1.2.
Curriculum vitae. 3.2.1.3. – Przyjęcie prośby. – 3.2.1.4. Zawieszenie prezbitera
w wykonywaniu posługi kapłańskiej. – 3.2.1.5. Mianowanie instruktora sprawy
i notariusza. – 3.2.1.6. Instrukcja sprawy. – 3.2.1.7. Przesłanie akt do Kongregacji
ds. Duchowieństwa i studium sprawy. – 3.2.1.8. Udzielenie dyspensy przez Biskupa
Rzymu i notyfikacja reskryptu. – 3.2.1.9. Skutki papieskiego reskryptu. – 3.2.2.
Procedura w przypadku niebezpieczeństwa śmierci. – 4. Dyspensa od celibatu diakonów. – 4.1. Przygotowanie akt sprawy. – 4.2. Przesłanie akt do Kongregacji
ds. Duchowieństwa i udzielenie dyspensy. – Zakończenie.

Zanim przedstawię temat dyspensy od celibatu, wskazany mi przez
Organizatorów Konferencji Naukowej na Wydziale Prawa Kanonicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, poświęconej Współczesnym przyczynom i procedurze wydalania duchownych1
– z uwzględnieniem zakresu pozostałych tematów tejże Konferencji –
najpierw zasygnalizuję dwie uwagi mające na celu bliższe określenie
zakresu mojego przedłożenia.
1. Zagadnienie dyspensy od celibatu w Kościele katolickim jest
bardzo szeroką kwestią2. Wydaje się, że Organizatorom Konferencji
chodzi – w wyznaczonym mi temacie – o aktualny stan prawny i o akWspomniana Konferencja Naukowa odbyła się 18 maja 2011 roku.
Ciekawą publikacją na temat celibatu związanego ze święceniami jest monografia poświęcona temu zagadnieniu przez bp. Cesare
������������������������������������
Bonivento i dedykowana diakonom i prezbiterom swojej diecezji: C. Bonivento, Il celibato sacerdotale. Istituzione
ecclesiastica o tradizione apostolica? Un vescovo ai suoi diaconi e sacerdoti, Milano
2007.
1
2
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tualną praktykę Stolicy Apostolskiej w zakresie kompetencji, przyczyn
i procedury, związanych z udzielaniem dyspensy od celibatu prezbiterom i diakonom w Kościele łacińskim oraz z wynikającą z tego –
w sposób nierozłączny – utratą stanu duchownego. Warto zauważyć, że w latach 1997-2004, a więc w przeciągu ośmiu lat, działania
Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów spowodowały udzielenie tego rodzaju dyspens 4427 prezbiterom i 721 diakonom3, natomiast w okresie od 1 sierpnia 2005 do 18 maja 2007 roku
do Kongregacji ds. Duchowieństwa wpłynęło 1012 próśb prezbiterów
i 191 diakonów o udzielenie dyspensy od celibatu wynikającego
z przyjętych święceń4.
2. Przedmiotem mojego przedłożenia nie będą zatem: dyspensa od
celibatu jako skutek specjalnych uprawnień udzielonych przez Ojca
Świętego Benedykta XVI Kongregacji ds. Duchowieństwa5; dyspensa od celibatu udzielana prezbiterom i diakonom w związku z przestępstwami zarezerwowanymi Kongregacji Nauki Wiary6; dyspensa
od obowiązków wynikających ze święceń, za wyjątkiem celibatu,
udzielana przez Stolicę Apostolską7; dyspensa od celibatu udzielana
diakonom żonatym, którym żona zmarła i chcą zawrzeć nowy związek
małżeński8; dyspensa od celibatu biskupów.

Por. La «Plenaria» della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti, 1-4 marzo 2005, w: Notitiae 41 (2005) 182.
4
Por. W. Barszcz, Odejścia z kapłaństwa – kwestie prawne, w: Pastores 38
(2008/1) 110.
5
Por. Congregatio pro Clericis, Lettera A tutti gli Eminentissimi ed Eccellentissimi
Ordinarii, 18.04.2009; Eadem, Lettera A tutti gli Em.mi ed Ecc.mi Ordinarii,
17.03.2010.
6
Por. Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de gravioribus delictis. Pars altera. Normae processuales, 21.05.2010, art. 21 §2, 2o, w: www.vatican.va/resources/resources_norme_lt.html (28.07.2011).
7
Por. Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus, Kodeks
Prawa Kanonicznego [KPK 1983], przekład polski zatwierdzony przez Konferencję
Episkopatu, Poznań 1984, kann. 290, 3o i 291.
8
Por. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera
circolare Agli ordinari diocesani e ai superiori generali, 6.06.1997, nn. 6-8, w:
Enchiridion Vaticanum [EV], Bologna 1999, XVI, 451-453.
3
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1. Przepisy regulujące zagadnienie dyspensy od celibatu
prezbiterów i diakonów
Podstawowe przepisy dotyczące dyspensy od celibatu prezbiterów
i diakonów są zawarte w dwóch dokumentach Kongregacji Nauki
Wiary z 14 października 1980 roku: Per litteras ad universos9 – zawierające zasady doktrynalne i prawo materialne oraz Ordinarius competens10 – zawierające normy proceduralne11.
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku ogranicza się do postanowienia, że dyspensa od celibatu duchownych udzielana jest tylko przez
Biskupa Rzymu (kan. 291).
Po roku 1983 wspomniane przepisy były kilkakrotnie modyfikowane i uzupełniane:
–– 8 lutego 1989 – przeniesienie kompetencji z Kongregacji Nauki
Wiary do Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów12;
–– 13 kwietnia 1989 – wprowadzenie uproszczonej procedury w odniesieniu do diakonów13;
–– 25 lipca 1989 – wyjaśnienie, że Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypli
ny Sakramentów jest kompetentna do zajmowania się sprawą dyspens od celibatu dla diakonów zakonnych14;
–– 6 czerwca 1997 – wytyczne dotyczące m.in. dyspensy od celibatu
prezbiterów diecezjalnych i zakonnych, którzy nie ukończyli jeszcze 40 roku życia (przypadki nadzwyczajne) oraz dyspensy dla kapłanów znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci15;
9
Por. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Litterae circulares Per litteras ad
universos [PLAU], 14.10.1980, w: EV, VII, 549-561.
10
Por. Eadem, Normae procedurales Ordinarius competens [OC], 14.10.1980,
w: EV, VII, 562-567.
11
Ogólne przedstawienie obu dokumentów: W. Góralski, Dyspensowanie od celibatu kapłańskiego w świetle nowych norm Kongregacji Nauki Wiary z 14 X 1980 r.,
w: Prawo Kanoniczne [PK] 25 (1982) 167-176.
12
Por. Segreteria di Stato, Lettera Con riferimento, 8.02.1989, Prot. N. 230.139,
w: Notitiae 25 (1989) 485.
13
Por. Eadem, Lettera Con stimato, 13.04.1989, Prot. N. 230.139/G.N., w: Notitiae
25 (1989) 486.
14
Por. Eadem, Lettera al Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita
Consacrata e le Società di Vita Apostolica, 25.07.1989. O przedmiotowym piśmie
mówił Sekretarz Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Adunatio plenaria 1991. III. Relazioni dell’Ecc.mo Monsignor Segretario, w: Notitiae 27 (1991) 54.
15
Por. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera circolare Agli ordinari diocesani e ai superiori generali, 6.06.1997, w: EV, XVI, 449-453.
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–– 10 listopada 1997 – wskazania dotyczące skrutyniów związanych
z dopuszczaniem kandydatów do posług lektoratu i akolitatu oraz
do święceń diakonatu i prezbiteratu16;
–– 21 czerwca 2005 – przeniesienie kompetencji z Kongregacji Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów do Kongregacji ds. Ducho
wieństwa17;
–– 11 styczna 2008 – rozporządzenie Papieża w sprawie petentów –
prezbiterów, którzy nie ukończyli jeszcze 40 roku życia18.
Do powyższych przepisów należy jeszcze dołączyć praktykę
Kurii Rzymskiej oraz wykaz dokumentów, jakie – według wskazań
Kongregacji ds. Duchowieństwa – należy przesłać wraz z prośbą
o dyspensę19.
Uregulowania dotyczące dyspensy od celibatu prezbiterów i diakonów, zawarte w przepisach z 1980 roku z późniejszymi zmianami, są
wynikiem ciągle dojrzewającej refleksji, doświadczenia uwarunkowanego dokonującymi się bardzo szybko zmianami społecznymi oraz
roztropnej decyzji Ojca Świętego20. Stolica Apostolska podkreśla, że
dyspensy od celibatu nie można uważać jako prawa przyznawanego
przez Kościół bezkrytycznie wszystkim kapłanom21 i dlatego prośba
o dyspensę powinna odznaczać się duchem pokory, gdyż w przeciwnym wypadku nie będzie wzięta pod uwagę22. Sama zaś dyspensa nie
może być uważana jako prawie automatyczny skutek sumarycznego
procesu administracyjnego23; instrukcję sprawy należy przeprowadzić
sumiennie, z rozwagą, zgodnie z obowiązującymi przepisami proceduralnymi, a przyczyny dyspensy powinny być ukazane skuteczny16

1167.

Por. Eadem, Lettera circolare Fra le più delicate, 10.11.1997, w: EV, XVI, 1147-

Por. Segreteria di Stato, Lettera al Prefetto della Congregazione per il Clero,
21.06.2005, N. 907; Congregazione per il Clero, w: www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/ documents/rc_con_cclergy_pro_31051999_it.html (28.07.2011).
18
Por. E. Miragoli, La perdita dello stato clericale e la dispensa dal celibato.
Diritto comune e facoltà speciali, w: Quaderni di diritto ecclesiale 24 (2011) 238-239.
19
Por. Congregatio pro Clericis, Documenti richiesti per l’istruttoria di una causa di dispensa dagli obblighi dell’ordinazione sacerdotale, [s.d.]; Eadem, Perdita dello
stato clericale con dispensa da tutti gli obblighi dell’ordinazione diaconale, [s.d.].
20
Por. PLAU, nn. 2-4.
21
Por. tamże, n. 3.
22
Por. tamże, n. 5.
23
Por. tamże, n. 3.
17
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mi argumentami, ich ilością i solidnością24, unikając jakiejkolwiek
lekkomyślności25.
Podstawowe przepisy regulujące prawo materialne i formalne w zakresie dyspensy od celibatu dotyczą – z zachowaniem odpowiedniej
proporcji w zakresie przyczyn – także diakonów26, ale biorąc pod uwagę decyzję Biskupa Rzymu i pismo Sekretariatu Stanu z 13 kwietnia
1989 roku, należy rozdzielić sprawy prezbiterów od spraw diakonów,
ponieważ w odniesieniu do diakonów stosuje się odrębną, uproszczoną
praktykę27.
2. Kompetencje
W związku z postępowaniem dotyczącym udzielenia dyspensy od
celibatu prezbiterom i diakonom należy rozróżnić trzy rodzaje kompetencji: kompetencję do przyjęcia prośby i przeprowadzenia instrukcji
sprawy, kompetencję do studium sprawy oraz kompetencję do udzielenia dyspensy prezbiterowi albo diakonowi.
Pierwsza i druga kompetencja należy do ordynariusza miejsca inkardynacji prezbitera i diakona, a w przypadku członków kleryckich
instytutów zakonnych na prawie papieskim, kleryckich instytutów
świeckich na prawie papieskim i kleryckich stowarzyszeń życia apostolskiego na prawie papieskim – do przełożonego wyższego28, a więc
– zgodnie z kann. 620 i 734 – do przełożonego generalnego, przełożonego prowincjalnego, przełożonego części instytutu zakonnego lub
świeckiego albo stowarzyszenia apostolskiego zrównanej z prowincją
oraz do przełożonego zakonnego domu sui iuris, a także do ich wikariuszy. Gdyby, w konkretnym przypadku, okazało się, że instrukcja sprawy nie może być przeprowadzona przez ordynariusza miejsca
inkardynacji, wówczas o jej przeprowadzenie można zwrócić się do
ordynariusza miejsca, gdzie zainteresowany prezbiter lub diakon stale przebywa (habitualiter degit), a nawet – w uzasadnionych okolicznościach – Kongregacja ds. Duchowieństwa może delegować innego
Por. tamże, nn. 5 i 7.
Por. tamże, n. 5. Por. także: W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego: kompetencja, tytuły prawne, procedura, w: PK 35/3-4 (1992) 174.
26
Por. KPK 1983, kan. 290, 3o.
27
Por. Segreteria di Stato, Lettera Con stimato, 13.04.1989, Prot. N. 230.139/
G.N., w: Notitiae 25 (1989) 486.
28
Por. OC, art. 1; KPK 1983, kan. 734.
24
25
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ordynariusza, zarówno ordynariusza miejsca, jak i wyższego przełożonego kleryckiego instytutu życia zakonnego na prawie papieskim i kleryckiego stowarzyszenia życia apostolskiego na prawie papieskim29.
Sprawą co najmniej wątpliwą jest sytuacja zakonnika, który jest
jednocześnie duchownym (diakon, prezbiter), wydalonego z instytutu zakonnego po złożeniu ślubów wieczystych albo zakonnika, który dobrowolnie opuszcza definitywnie instytut zakonny po uzyskaniu
dyspensy od ślubów wieczystych. Podobnie będzie także w przypadku duchownych będących członkami instytutu świeckiego (mającego zezwolenie Stolicy Apostolskiej na inkardynowanie do instytutu)
po włączeniu wieczystym lub definitywnym albo będących członkami stowarzyszenia życia apostolskiego po definitywnym włączeniu,
z zachowaniem – oczywiście – ich specyfiki30. Wydaje się, że Stolica
Apostolska uważa, iż nadal podlega on – jako duchowny – odnośnemu
przełożonemu wyższemu instytutu zakonnego lub świeckiego albo stowarzyszenia życia apostolskiego, natomiast w kanonistyce pojawia się
odmienne stanowisko: kard. V. De Paolis, były Sekretarz Najwyższego
Trybunału Sygnatury Apostolskiej, a obecnie Przewodniczący Prefek
tury ds. Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej, w niedawnym studium
stwierdził, że „[zakonnik-kapłan] tracąc inkorporację do instytutu [zakonnego], traci do niego również inkardynację”31.
W odniesieniu do studium sprawy kompetencja należy obecnie,
od 21 czerwca 2005 roku, do Kongregacji ds. Duchowieństwa32.
Wcześniej należała ona najpierw do Kongregacji Nauki Wiary33, a od
1 marca 1989 roku do 20 czerwca 2005 roku, do Kongregacji Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów34.

Por. OC, art. 2; KPK 1983, kan. 134 § 1.
Por. tamże, kann. 265-266.
31
V. De Paolis, La situazione giuridica del religioso sacerdote di voti perpetui
uscito dall’istituto per indulto o per dimissione, w: Sequela Christi 35/2 (2009) 198,
200-201.
32
Por. Segreteria di Stato, Lettera al Prefetto della Congregazione per il Clero,
21.06.2005, N. 907; Congregazione per il Clero, w: www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/ documents/rc_con_cclergy_pro_31051999_it.html (28.07.2011).
33
Por. OC, art. 7.
34
Por. Segreteria di Stato, Lettera Con riferimento, 8.02.1989, Prot. N. 230.139,
w: Notitiae 25 (1989) 485.
29
30
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Kompetencja w zakresie udzielenie dyspensy należy, w przypadku prezbiterów – wyłącznie do Biskupa Rzymskiego35, natomiast
diakonom może jej także udzielić – na mocy przywileju papieskiego
– Prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa36.
3. Dyspensa od celibatu prezbiterów
3.1. Przyczyny udzielenia dyspensy
Analiza obowiązujących obecnie przepisów dotyczących dyspensy
od celibatu prezbiterów pozwalała wyodrębnić trzy grupy przyczyn
uzasadniających udzielenie dyspensy, mianowicie: przypadki zwyczajne, przypadek nadzwyczajny i niebezpieczeństwo śmierci.
–– Przypadki zwyczajne. Do tej grupy przyczyn uzasadniających udzielenie dyspensy od celibatu prezbiterom – także tym, którzy nie ukończyli jeszcze czterdziestego roku życia37 – można zaliczyć:
* niezdatność do przyjęcia święceń prezbiteratu z racji braku należytej wolności lub należytej odpowiedzialności (spowodowanych ciężką bojaźnią lub brakiem wystarczającego rozeznania
oceniającego) albo faktycznej niezdolności do dożywotniego
celibatu38;
* nieodwracalność aktualnej sytuacji prezbitera wynikającej z upływu dłuższego czasu (pięć lat) od materialnego porzucenia posłuPor. KPK 1983, kan. 291.
Por. Segreteria di Stato, Lettera Con stimato, 13.04.1989, Prot. N. 230.139/
G.N., w: Notitiae 25 (1989) 486; EADEM, Lettera al Prefetto della Congregazione
per il Clero, 21.06.2005, N. 907. Na temat przedmiotowych kompetencji piszą:
V. Ferrara, Normae substantivae ac procedurales nunc vigentes in pertractandis causis
de dispensatione a coelibatu sacerdotali, w: Apollinaris 62 (1989) 521-522; R. Melli, La
Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti, w: La Curia Romana
nella Cost. Ap. Pastor Bonus, a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Città del Vaticano 1990,
272, 278-280; V. Ferrara, L’istituto canonico della dispensa pontificia dal celibato
e dagli altri obblighi dell’ordinazione, w: Apollinaris 67 (1994) 522-564; W. Kiwior,
Dyspensa od celibatu kapłańskiego: kompetencja, tytuły prawne, procedura, w: PK
35/3-4 (1992) 162-163; V. Mosca, Le procedure per la perdita dello stato clericale, w: I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali, Milano 1998, 316, 320;
P. Amenta, La dispensa dagli obblighi della sacra ordinazione e la perdita dello stato
clericale, w: Periodica 88 (1999) 355-359.
37
Por. E. Miragoli, La perdita dello stato clericale e la dispensa dal celibato,
w: Quaderni di diritto ecclesiale 24 (2011) 238-239.
38
Por. PLAU, n. 5.
35
36
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gi duszpasterskiej i/lub z faktycznej sytuacji rodzinnej prezbitera spowodowanej cywilnym związkiem małżeńskim i/lub istnieniem potomstwa39.
–– Przypadek nadzwyczajny. Jest nim sytuacja wynikająca z poważnego defektu moralnego albo psychicznego prezbitera, który nie
ukończył jeszcze czterdziestego roku życia, istniejącego już przed
przyjęciem przez niego święceń40.
–– Niebezpieczeństwo śmierci. Okoliczności stanowiące poważne zagrożenie dla życia prezbitera (niezależnie od jego wieku), który
zawarł cywilny związek małżeński możliwy do uważnienia (kobieta nie jest związana ważnym węzłem małżeńskim), są wystarczającą przyczyną przedstawienia prośby i udzielenia dyspensy od
celibatu41.
3.2. Procedura
Procedura na szczeblu ordynariusza miejsca i przełożonego wyższego jest różna w zależności od tego, czy mamy do czynienia z przy39
Por. tamże; Congregatio pro Clericis, Lettera A tutti gli Eminentissimi ed
Eccellentissimi Ordinarii, 18.04.2009, n. 5, III; Eadem, Lettera A tutti gli Em.mi ed
Ecc.mi Ordinarii, 17.03.2010, allegato n. 2. Na temat przypadków zwyczajnych: M.A.
Sanchez Gómez, Exoneración de las obligaciones inherentes al ministerio sacerdotal y
dispensa del celibato, w: Confer 24 (1985) 485-487; E. Colagiovanni, La procedura per
la dispensa dagli oneri del sacerdozio e del diaconato, w: I procedimenti speciali nel diritto canonico, 379-380 i 383-385; F.J. Egaña, Gli IVC e le SVA. Questioni canoniche,
w: Vita Consacrata 28 (1992) 86-87; W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego,
w: PK 35/3-4 (1992) 163-165; P. Amenta, La dispensa dagli obblighi della sacra ordinazione e la perdita dello stato clericale, w: Periodica 88 (1999) 352-354; W. Barszcz,
Odejście z kapłaństwa – kwestie prawne, w: Pastores 38 (2008/1) 117; E. Miragoli,
La perdita dello stato clericale e la dispensa dal celibato, w: Quaderni di diritto ecclesiale 24 (2011) 235-236 i 238-239.
40
Por. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera
circolare Agli ordinari diocesani e ai superiori generali, 6.06.1997, nn. 1-4, w: EV,
XVI, 449-451. Piszą o tym: P. Amenta, La dispensa dagli obblighi della sacra ordinazione e la perdita dello stato clericale, w: Periodica 88 (1999) 353-354; E. Miragoli,
La perdita dello stato clericale e la dispensa dal celibato, w: Quaderni di diritto
ecclesiale 24 (2011) 239.
41
Por. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera
circolare Agli ordinari diocesani e ai superiori generali, 6.06.1997, n. 5, w: EV, XVI,
451. Na ten temat pisze: E. Miragoli, La perdita dello stato clericale e la dispensa dal
celibato, w: Quaderni di diritto ecclesiale 24 (2011) 239.
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padkiem zwyczajnym i nadzwyczajnym czy też z niebezpieczeństwem
śmierci.
W odniesieniu do przypadków zwyczajnych i nadzwyczajnych obowiązuje prawo formalne zawarte we wspomnianej ustawie Ordinarius
competens, z drobną modyfikacją w odniesieniu do prezbiterów,
którzy nie ukończyli jeszcze czterdziestego roku życia, natomiast
w przypadku niebezpieczeństwa śmierci procedura jest maksymalnie
uproszczona, zarówno na szczeblu ordynariusza miejsca i przełożonego wyższego, jak i na szczeblu rzymskim.
3.2.1. Procedura w odniesieniu do przypadków zwyczajnych
i nadzwyczajnych
Postępowanie obejmuje następując czynności: wniesienie prośby (wraz z życiorysem) przez zainteresowanego prezbitera, przyjęcie
wniosku przez kompetentnego ordynariusza miejsca lub przełożonego wyższego, zawieszenie prezbitera ad cautelam, mianowanie instruktora sprawy i notariusza, instrukcję sprawy, przesłanie akt do
Kongregacji ds. Duchowieństwa, studium sprawy w Kongregacji, reskrypt papieski.
3.2.1.1. Prośba
Zainteresowany prezbiter powinien zredagować swoją prośbę w duchu pokory i pokuty, kierując ją do Biskupa Rzymu, i wnieść ją do
wspomnianego wyżej kompetentnego ordynariusza miejsca lub przełożonego wyższego42. We własnoręcznie podpisanej prośbie, zgodnie
ze wskazaniami Kongregacji, winien podać swoje imię i nazwisko
oraz pozostałe dane personalne (datę i miejsce urodzenia, przyjęcia
święceń diakonatu i prezbiteratu, miejsce zamieszkania) i zawrzeć
trzy podstawowe sprawy: przedstawić zasadnicze przyczyny, które go
skłoniły do porzucenia życia i posługi kapłańskiej; wskazać powody
uniemożliwiające mu przezwyciężenie kryzysu i powrót do posług kapłańskiej; poprosić o dyspensę od wszystkich obowiązków wynika-

42
Por. OC, art. 1; PLAU, n. 5; Congregatio pro Clericis, Documenti richiesti per
l’istruttoria di una causa di dispensa dagli obblighi dell’ordinazione sacerdotale,
[s.d.], n. 1.
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jących z przyjętych święceń prezbiteratu i jednocześnie o powrót do
stanu świeckiego43.
3.2.1.2. Curriculum vitae
Oprócz prośby zainteresowany prezbiter powinien sporządzić również swój życiorys, który – jak wyjaśnia Kongregacja ds. Duchowień
stwa – stanowi integralną część libelli introductorii w sprawie44.
W curriculum vitae należy podać następujące informacje: ważniejsze
etapy i daty swojego życia, formacji i posługi kapłańskiej; pogłębione
i dokładne wyjaśnienie i uzasadnienie przyczyn kryzysu i porzucenia
życia kapłańskiego i posługi duszpasterskiej, wskazanych w prośbie;
wyjaśnienie przyczyn sprawiających, że powstały stan, w jakim obecnie znajduje się prezbiter, należy uznać za nieodwracalny45.
3.2.1.3. Przyjęcie prośby
Wpłynięcie prośby prezbitera zobowiązuje kompetentnego ordynariusza miejsca lub przełożonego wyższego do podjęcia odpowiednich
wysiłków mających na celu udzielenie prezbiterowi solidnej i koniecznej pomocy w przezwyciężeniu kryzysu duchowego i w powrocie do
ofiarnej posługi kapłańskiej, a w konsekwencji do wycofania swej
prośby o dyspensę i o powrót do stanu świeckiego46. Wypełniając tę
ojcowską troskę, ordynariusz miejsca lub wyższy przełożony, oprócz
bezpośredniego osobistego zaangażowania, może wykorzystać – w zależności od przypadku – pomoc ze strony innych kapłanów, krewnych,
Por. tamże, n. 1. Por. także: M.A. Sanchez Gómez, Exoneración de las obligaciones inherentes al ministerio sacerdotal y dispensa del celibato, w: Confer 24 (1985)
486-488; E. Colagiovanni, La procedura per la dispensa dagli oneri del sacerdozio e del
diaconato, w: I procedimenti speciali nel diritto canonico, 382-385; V. Ferrara, Normae
substantivae ac procedurales nunc vigentes in pertractandis causis de dispensatione
a coelibatu sacerdotali, w: Apollinaris 62 (1989) 522-523; W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego, w: PK 35/3-4 (1992) 165-166.
44
Por. Congregatio pro Clericis, Documenti richiesti per l’istruttoria di una causa di dispensa dagli obblighi dell’ordinazione sacerdotale, [s.d.], n. 2.
45
Por. tamże. Por. także: M.A. Sanchez Gómez, Exoneración de las obligaciones
inherentes al ministerio sacerdotal y dispensa del celibato, w: Confer 24 (1985) 488;
W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego, w: PK 35/3-4 (1992) 166.
46
Por. Congregatio pro Clericis, Documenti richiesti per l’istruttoria di una causa di dispensa dagli obblighi dell’ordinazione sacerdotale, [s.d.], n. 3.
43
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przyjaciół, biegłych47. „Jedynie w wypadkach bez wyjścia – podkreś
la Sł. B. Paweł VI w encyklice Sacerdotalis coelibatus – należy nieszczęśliwego kapłana pozbawić powierzonego mu posługiwania”48.
Wszystkie podjęte starania muszą być wykazane w odpowiedniej relacji ordynariusza miejsca lub przełożonego wyższego i dołączone do
całej dokumentacji dotyczącej sprawy49.
Jeśli w wyniku podejmowanych wysiłków prezbiter nie odstąpi od
wniesionej prośby, wówczas ordynariusz miejsca lub przełożony wyższy, uznając sprawę za uzasadnioną, wydaje dekret, którym formalnie przyjmuje prośbę i przystępuje do przewidzianego przez prawo
postępowania50.
3.2.1.4. Zawieszenie prezbitera w wykonywaniu posługi kapłańskiej
Z chwilą przyjęcia prośby prezbitera, ten sam ordynariusz powinien
również wydać dekret zawieszający go w wykonywaniu władzy kapłańskiej albo obydwie decyzje podjąć w jednym dekrecie. Zawieszenie nie
będzie nieodzowne – w przypadku, kiedy duchowny sprawuje jeszcze
posługę kapłańską – jeśli według ordynariusza wymaga tego ochrona
dobrego imienia prezbitera albo troska o dobro wspólnoty wiernych51.
Prezbiter przynależący do instytutu zakonnego mógłby uzyskać pozwolenie na przebywanie poza domem zakonnym, przewidziane przez
prawo powszechne52, a przynależący do instytutu świeckiego albo do
stowarzyszenia życia apostolskiego – zezwolenie przewidziane przez
prawo własne53.
Por. PLAU, n. 6.
Paweł VI, Encyklika Sacerdotalis coelibatus, 24.06.1967, n. 87, Tarnów [s.d.], 51.
49
Por. Congregatio pro Clericis, Documenti richiesti per l’istruttoria di una causa di dispensa dagli obblighi dell’ordinazione sacerdotale, [s.d.], n. 3.
50
Por. OC, art. 4. Na temat wysiłków podejmowanych przez przełożonego
kościelnego i przyjęcia prośby prezbitera: M.A. Sanchez Gómez, Exoneración de las
obligaciones inherentes al ministerio sacerdotal y dispensa del celibato, w: Confer
24 (1985) 489; F.J. Egaña, Gli IVC e le SVA. Questioni canoniche, w: Vita Consacrata
28 (1992) 89; W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego, w: PK 35/3-4 (1992)
166-167.
51
Por. OC, art. 4; Congregatio pro Clericis, Documenti richiesti per l’istruttoria
di una causa di dispensa dagli obblighi dell’ordinazione sacerdotale, [s.d.], n. 4.
52
Por. KPK 1983, kan. 665 § 1.
53
Na temat zawieszenia prezbitera: M.A. Sanchez Gómez, Exoneración de las obligaciones inherentes al ministerio sacerdotal y dispensa del celibato, w: Confer 24 (1985)
489; E. Colagiovanni, La procedura per la dispensa dagli oneri del sacerdozio e del dia47
48
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3.2.1.5. Mianowanie instruktora sprawy i notariusza
Przedmiotową instrukcję sprawy, czyli zebranie środków dowodowych, przeprowadza instruktor sprawy w obecności notariusza, postępując zgodnie z przepisami proceduralnymi Ordinarius competens
z 14 października 1980 roku54. Funkcję instruktora sprawy kompetentny ordynariusz miejsca albo przełożony wyższy pełni osobiście albo
przez wyznaczonego przez siebie kapłana, o którym przepisy mówią,
że powinien być zdatny (aptus) i doświadczony55, odznaczać się dobrymi obyczajami, roztropnością i wiedzą w zakresie powierzonego
mu zadania56, a przysługujące mu uprawnienia winien dobrze wykorzystać, ponieważ od wykonanych przez niego czynności prawnych
w znacznej mierze zależy wynik studium sprawy w Kongregacji ds.
Duchowieństwa57.
Zadanie notariusza, zgodnie z postanowieniem Kodeksu Prawa
Kanonicznego z 1983 roku, musi również pełnić kapłan58. Jest on
niezbędny w czasie urzędowych czynności dokonywanych przez instruktora sprawy w celu spisywania i podpisywania stosownych
protokołów59, uwierzytelnia każdą stronę akt odpowiednio uporządkowanych i ponumerowanych60, a sporządzone przez niego akta są publicznie wiarygodne61.
Powołanie instruktora sprawy i notariusza odbywa się poprzez wydanie odpowiednich dekretów62; obydwaj powinni złożyć przysięgę,
conato, w: I procedimenti speciali nel diritto canonico, 383; V. Ferrara, Normae substantivae ac procedurales nunc vigentes in pertractandis causis de dispensatione a coelibatu
sacerdotali, w: Apollinaris 62 (1989) 523; F.J. Egaña, Gli IVC e le SVA. Questioni canoniche, w: Vita Consacrata 28 (1992) 89; W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego,
w: PK 35/3-4 (1992) 167; P. Amenta, La dispensa dagli obblighi della sacra ordinazione e la perdita dello stato clericale, w: Periodica 88 (1999) 350-351.
54
Por. OC, art. 4; Congregatio pro Clericis, Documenti richiesti per l’istruttoria
di una causa di dispensa dagli obblighi dell’ordinazione sacerdotale, [s.d.], n. 5.
55
Por. OC, art. 4.
56
Por. KPK 1983, kan. 1428 § 2.
57
Por. tamże, kan. 1428 § 3; OC, art. 5-8. Por. także: W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego, w: PK 35/3-4 (1992) 167-168.
58
Por. KPK 1983, kan. 483 § 2.
59
Por. tamże, kann. 1437 § 1, 1472 § 1.
60
Por. tamże, kan. 1472 § 2.
61
Por. tamże, kan. 1437 § 2.
62
Por. Congregatio pro Clericis, Documenti richiesti per l’istruttoria di una causa di dispensa dagli obblighi dell’ordinazione sacerdotale, [s.d.], n. 5.
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że należycie i wiernie wypełnią powierzone im zadanie63, i obydwaj są
zobowiązani do zachowania urzędowej tajemnicy64.
3.2.1.6. Instrukcja sprawy
Zadaniem instrukcji sprawy jest dostarczenie środków dowodowych, które wydają się użyteczne do rozpoznania sprawy dotyczącej
dyspensy od celibatu prezbitera i jednocześnie są godziwe65. W jej ramach należy przesłuchać petenta i świadków, zebrać dokumenty oraz
skorzystać – stosownie do okoliczności sprawy – z pomocy biegłych66.
Mianowany instruktor sprawy powinien z uwagą zapoznać się z prośbą prezbitera oraz z jego życiorysem, aby dobrze przygotować się do
przeprowadzenia instrukcji sprawy: winien zapoznać się z historią
jego życia oraz z jego aktualną sytuacją, ze wskazanymi przez niego
przyczynami porzucenia życia kapłańskiego i posługi duszpasterskiej
oraz racjami przemawiającymi za tym, że powstały stan jest nieodwracalny i że nie powinien powracać do posługi ministerialnej; winien
przygotować wstępną listę świadków; uwzględniając prawo materialne dotyczące przedmiotowej sprawy oraz wskazania zawarte w art. 6
przepisów proceduralnych Ordinarius competens, powinien starannie
przygotować – korzystając ewentualnie z dostępnych zestawów pytań
– kwestionariusze ze szczegółowymi i precyzyjnymi pytaniami dla petenta i dla świadków oraz zastanowić się nad stosownością skorzystania z pomocy biegłego (lekarz, psycholog, psychiatra), aby wydobyć
wszystko, co jest konieczne i użyteczne w rozpoznaniu sprawy67.
– Oświadczenie petenta. Mianowany instruktor sprawy wzywa dekretem prezbitera, którego prośba o dyspensę została przyjęta przez
kompetentnego ordynariusza miejsca lub wyższego przełożonego, aby
Por. KPK 1983, kan. 1554.
Por. tamże, kan. 1555 § 1. Na temat instruktora sprawy i notariusza piszą:
M.A. Sanchez Gómez, Exoneración de las obligaciones inherentes al ministerio sacerdotal y dispensa del celibato, w: Confer 24 (1985) 489-490; V. Ferrara, Normae substantivae ac procedurales nunc vigentes in pertractandis causis de dispensatione a coelibatu
sacerdotali, w: Apollinaris 62 (1989) 524-525, 526-527, 530; W. Kiwior, Dyspensa od
celibatu kapłańskiego, w: PK 35/3-4 (1992) 167-168; V. Mosca, Le procedure per la
perdita dello stato clericale, w: I giudizi nella Chiesa. ����������������������������
Processi e procedure speciali, 345-346.
65
Por. KPK 1983, kan. 1530.
66
Por. tamże, kann. 1526-1581; OC, art. 5.
67
Por. tamże, art. 6.
63
64
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się stawił przed nim w oznaczonym miejscu, dniu i godzinie w celu
złożenia oświadczenia68. Po złożeniu przysięgi, kapłan proszący o dyspensę złoży oświadczenie, odpowiadając na poszczególne pytania stawiane mu przez instruktora (dane personalne, data i miejsce urodzenia,
historia życia, przebieg formacji, skrutynia poprzedzające przyjęcie
święceń, złożenie ślubów – w przypadku prezbitera przynależącego
do instytutu życia konsekrowanego albo stowarzyszenia życia apostolskiego, data i miejsce przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu,
przebieg posługi kapłańskiej, aktualna sytuacja prawna kanoniczna
i cywilna, przyczyny i okoliczności porzucenia życia i posługi kapłańskiej, ewentualne przeciwwskazania do przyjęcia na siebie obowiązków związanych ze święceniami), a notariusz sporządzi odpowiedni
protokół69, zgodnie z przepisami prawa procesowego70. Na koniec zeznającemu prezbiterowi należy odczytać spisany protokół, dając mu
możliwość wniesienia skreśleń, uzupełnień, modyfikacji, zmian71,
i ostateczny protokół podpisuje prezbiter, instruktor i notariusz72.
– Zeznania świadków. Wśród świadków, od których instruktor sprawy pozyska informacje dotyczące przedmiotu instrukcji, powinni się
znaleźć osoby wskazane przez prezbitera, zarówno w jego prośbie
i życiorysie (curriculum vitae), jak i w trakcie składania oświadczenia, oraz osoby wezwane z urzędu przez instruktora; każdy z nich winien być wezwany dekretem73 i przesłuchany – w oparciu o uprzednio
przygotowany kwestionariusz uzupełniony ewentualnie dodatkowymi
pytaniami – zgodnie z przepisami prawa procesowego (stwierdzenie
tożsamości, przysięga lub przyrzeczenie, pytania ogólne i szczegółoPor. KPK 1983, kan. 1477.
Por. OC, art. 5-6; Congregatio pro Clericis, Documenti richiesti per l’istruttoria
di una causa di dispensa dagli obblighi dell’ordinazione sacerdotale, [s.d.], n. 6.
70
Por. KPK 1983, kann. 1534, 1563-1565.
71
Por. tamże, kan. 1569 § 1.
72
Por. tamże, kan. 1569 § 2. Na temat oświadczenia prezbitera: M.A. Sanchez
Gómez, Exoneración de las obligaciones inherentes al ministerio sacerdotal y dispensa
del celibato, w: Confer 24 (1985) 491-492; V. Ferrara, Normae substantivae ac procedurales nunc vigentes in pertractandis causis de dispensatione a coelibatu sacerdotali, w: Apollinaris 62 (1989) 528; F.J. Egaña, Gli IVC e le SVA. Questioni canoniche,
w: Vita Consacrata 28 (1992) 89-90; W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego,
w: PK 35/3-4 (1992) 168-169; V. Mosca, Le procedure per la perdita dello stato clericale, w: I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali, 345.
73
Por. KPK 1983, kan. 1556.
68
69
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we, możliwość posłużenia się magnetofonem albo innym dostępnym
nośnikiem informacji, który umożliwia jej odtworzenie, sporządzenie
protokołu przez notariusza i jego odczytanie świadkowi, podpis świadka, instruktora i notariusza)74. Na liście świadków powinni się znaleźć
rodzice i krewni prezbitera, jego przełożeni i koledzy z okresu formacji
oraz aktualni, inne osoby, które go dobrze znają75.
Przesłuchanie świadków, podobnie zresztą jak i petenta, odbywa się
zgodnie z przepisami prawa procesowego76, w oparciu o przygotowany uprzednio kwestionariusz, z uwzględnieniem sytuacji każdej osoby
i kwestii związanych ze sprawą, które są im szczególnie znane.
Przepisy Stolicy Apostolskiej przewidują, że przełożeni z okresu formacji mogą, w miejsce przesłuchania, złożyć pisemne oświadczenia77.
Stosownie do okoliczności sprawy, instruktor może przysięgą zobowiązać świadków do zachowania tajemnicy78.
– Zebranie dokumentów. Wiele światła, w celu lepszego poznania
historii życia i posługi duszpasterskiej prezbitera, mogą dostarczyć
dokumenty jako środki dowodowe, zarówno publiczne (kościelne i cywilne), jak i prywatne, przedłożone przez prezbitera i zebrane przez instruktora79. Aby posiadały one moc dowodową w sprawie, muszą być
oryginalne albo w uwierzytelnionej kserokopii albo w uwierzytelnionym
odpisie80. Kongregacja zaznacza, że dokumenty nieczytelne (pisma odręczne, kserokopie) można tylko wtedy uwzględnić w instrukcji sprawy,

Por. tamże, kan. 1558-1570.
Por. OC, art. 5; Congregatio pro Clericis, Documenti richiesti per l’istruttoria
di una causa di dispensa dagli obblighi dell’ordinazione sacerdotale, [s.d.], n. 7.
76
Por. KPK 1983, kann. 1562-1569.
77
Por. OC, art. 5.
78
Por. KPK 1983, kan. 1455 § 3. Na temat zeznania świadków: M.A. Sanchez
Gómez, Exoneración de las obligaciones inherentes al ministerio sacerdotal y dispensa
del celibato, w: Confer 24 (1985) 493-494; V. Ferrara, Normae substantivae ac procedurales nunc vigentes in pertractandis causis de dispensatione a coelibatu sacerdotali,
w: Apollinaris 62 (1989) 529; F.J. Egaña, Gli IVC e le SVA. Questioni canoniche, w: Vita
Consacrata 28 (1992) 90; W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego, w: PK 35/3-4
(1992) 169; V. Mosca, Le procedure per la perdita dello stato clericale, w: I giudizi
nella Chiesa. Processi e procedure speciali, 345.
79
Por. KPK 1983, kan. 1539-1546.
80
Por. tamże, kan. 1544.
74
75
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jeśli posiadają jakąś wartość dowodową, i wówczas muszą być przepisane na maszynie lub komputerze81.
Wśród zebranych dokumentów powinny się znaleźć: kserokopie albo
odpisy akt związanych z poszczególnymi skrutyniami poprzedzającymi
przyjęcie święceń (dopuszczenie do seminarium, do posługi lektoratu
i akolitatu, do święceń diakonatu i prezbiteratu, a w przypadku kleryckich
instytutów życia konsekrowanego albo stowarzyszenia życia apostolskiego także przyjęcie do instytutu albo do stowarzyszenia, do nowicjatu
albo do okresu próby, do ślubów czasowych i wieczystych albo do przyrzeczeń lub do innych świętych więzów), jakie znajdują się w archiwach
seminariów albo domów formacyjnych82; stosownie do przypadku, kopia
zaświadczenia ewentualnego usiłowanego zawarcia cywilnego związku
małżeńskiego albo stwierdzenia nieważności małżeństwa albo uzyskania dyspensy od małżeństwa zawartego i niedopełnionego albo uzyskania rozwodu dotyczącego odpowiednio kobiety lub prezbitera83; kopia
lub odpis listów prezbitera, zwłaszcza z okresu formacji, świadczących
o jego problemach dotyczących zamiaru przyjęcia święceń84.
– Opinie biegłych. W niektórych przypadkach, kiedy wymagana
jest specjalistyczna wiedza wyjaśniająca pewne fakty albo umożliwiająca poznanie prawdziwej natury pewnych spraw, instrukcja sprawy
Por. Congregatio pro Clericis, Documenti richiesti per l’istruttoria di una causa
di dispensa dagli obblighi dell’ordinazione sacerdotale, [s.d.], conclusione.
82
Por. tamże, n. 9. Jeśli wspomniane skrutynia były przeprowadzone zgodnie
z wytycznym Stolicy Apostolskiej, to wówczas odpowiadająca im dokumentacja może
dostarczyć wiele informacji bardzo przydatnych w sprawie. Por. Congregación para
el Culto Divino e la Disciplina de los Sacramento, Carta circular Entre las más delicadas sobre Los escrutinios acerca de la idoneidad de los candidatos, 10.11.1997,
w: EV, XVI, 1146-1167. Na ten temat: W. Kiwior, Wymogi stawiane kandydatom do
życia zakonnego i do święceń oraz ich weryfikacja w Krakowskiej Prowincji OCD,
Kraków 2006, 15-42.
83
Por. Congregatio pro Clericis, Documenti richiesti per l’istruttoria di una causa
di dispensa dagli obblighi dell’ordinazione sacerdotale, [s.d.], n. 13.
84
Na temat zbierania dokumentów: M.A. Sanchez Gómez, Exoneración de las obligaciones inherentes al ministerio sacerdotal y dispensa del celibato, w: Confer 24 (1985)
494-495; V. Ferrara, Normae substantivae ac procedurales nunc vigentes in pertractandis causis de dispensatione a coelibatu sacerdotali, w: Apollinaris 62 (1989) 530;
F.J. Egaña, Gli IVC e le SVA. Questioni canoniche, w: Vita Consacrata 28 (1992) 90;
W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego, w: PK 35/3-4 (1992) 169-170;
V. Mosca, Le procedure per la perdita dello stato clericale, w: I giudizi nella Chiesa.
Processi e procedure speciali, 346.
81
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powinna uwzględnić również opinie biegłych (lekarz, psycholog, psychiatra, inni)85. Mogą to być opinie z przeszłości (z okresu formacji
lub późniejsze – medyczne, psychologiczne, psychiatryczne, psychoanalityczne86) albo opinie wystawione, w ramach instrukcji sprawy,
przez biegłych mianowanych przez instruktora (po wysłuchaniu lub
na wniosek prezbitera) albo dopuszczone przez niego opinie wydane przez innych biegłych, albo też opinie wystawione przez biegłych
wyznaczonych przez samego prezbitera (biegły prywatny), zgodnie
z przepisami prawa procesowego87.
Podobnie jak świadków, także i biegłego instruktor sprawy może
przysięgą zobowiązać do zachowania tajemnicy88.
– Opinia instruktora sprawy. Po zebraniu wszystkich koniecznych
i użytecznych środków dowodowych instruktor sprawy powinien
uważnie przestudiować powstałe akta i przygotować swoją osobistą
pisemną opinię w przedmiotowej sprawie w zakresie wartości zebranych środków dowodowych89 i w zakresie merytorycznym oraz na
temat stosowności i użyteczności udzielenia prezbiterowi dyspensy
od wszystkich obowiązków wynikających z przyjętych przez niego
święceń albo na temat ewentualnych przeciwwskazań udzielenia mu
tej łaski90. Kongregacja ds. Duchowieństwa wskazuje kryteria, jakimi
należy się kierować przygotowując wspomniana opinię: duch, w jakim
prezbiter przedstawia swoją prośbę o dyspensę i motywacje tej prośby
wynikające z instrukcji sprawy; osobiste dobro prezbitera; powszechne dobro Kościoła, dobro Kościoła partykularnego albo instytutu życia

Por. OC, art. 5.
Por. Congregatio pro Clericis, Documenti richiesti per l’istruttoria di una causa di dispensa dagli obblighi dell’ordinazione sacerdotale, [s.d.], n. 8.
87
Por. KPK 1983, kan. 1574-1581.
88
Por. tamże, kan. 1455 § 3. Na temat biegłych: M.A. Sanchez Gómez, Exoneración
de las obligaciones inherentes al ministerio sacerdotal y dispensa del celibato, w: Confer
24 (1985) 495-496; V. Ferrara, Normae substantivae ac procedurales nunc vigentes in
pertractandis causis de dispensatione a coelibatu sacerdotali, w: Apollinaris 62 (1989)
529; W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego, w: PK 35/3-4 (1992) 170.
89
Por. OC, art. 7.
90
Por. Congregatio pro Clericis, Documenti richiesti per l’istruttoria di una causa
di dispensa dagli obblighi dell’ordinazione sacerdotale, [s.d.], n. 10.
85
86
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konsekrowanego lub stowarzyszenia życia apostolskiego oraz dobro
wiernych powierzonych duszpasterskiej posłudze prezbitera91.
– Opinia ordynariusza miejsca lub przełożonego wyższego. Z aktami sprawy powinien zapoznać się także ordynariusz miejsca albo
przełożony wyższy, który mianował instruktora i notariusza w celu
przeprowadzenia instrukcji sprawy. Po lekturze akt, otrzymanych od
instruktora, sporządza swoją osobistą opinię na temat meritum sprawy, prawdziwości przedstawionych kwestii, możliwości i zasadności
udzielenia prezbiterowi dyspensy, o którą prosi, oraz na temat braku
niebezpieczeństwa zgorszenia – w miejscu dotychczasowego życia
i posługiwania prezbitera – w przypadku wydania reskryptu udzielającego dyspensy92.
– Opinia biskupa diecezjalnego miejsca zamieszkania prezbitera.
Niebezpieczeństwo powstania zgorszenia z powodu udzielenia prez
biterowi dyspensy od celibatu mogłoby powstać również w miejscu
jego aktualnego zamieszkania i dlatego Stolica Apostolska wymaga,
aby stosowną opinię wydał również ordynariusz miejsca, gdzie petent
obecnie rzeczywiście zamieszkuje od chwili porzucenia życia kapłańskiego i posługi duszpasterskiej93.

91
Por. PLAU, nn. 3-6; Congregatio pro Clericis, Documenti richiesti per l’istruttoria di una causa di dispensa dagli obblighi dell’ordinazione sacerdotale, [s.d.],
n. 10. Na temat opinii instruktora sprawy piszą: M.A. Sanchez Gómez, Exoneración de
las obligaciones inherentes al ministerio sacerdotal y dispensa del celibato, w: Confer
24 (1985) 496-497; V. Ferrara, Normae substantivae ac procedurales nunc vigentes in
pertractandis causis de dispensatione a coelibatu sacerdotali, w: Apollinaris 62 (1989)
531; W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego, w: PK 35/3-4 (1992) 171.
92
Por. OC, art. 7; Congregatio pro Clericis, Documenti richiesti per l’istruttoria
di una causa di dispensa dagli obblighi dell’ordinazione sacerdotale, [s.d.], n. 11. Por.
również: M.A. Sanchez Gómez, Exoneración de las obligaciones inherentes al ministerio sacerdotal y dispensa del celibato, w: Confer 24 (1985) 494-495; V. Ferrara, Normae
substantivae ac procedurales nunc vigentes in pertractandis causis de dispensatione
a coelibatu sacerdotali, w: Apollinaris 62 (1989) 531-532; F.J. Egaña, Gli IVC e le SVA.
Questioni canoniche, w: Vita Consacrata 28 (1992) 91; W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego, w: PK 35/3-4 (1992) 171.
93
Por. Congregatio pro Clericis, Documenti richiesti per l’istruttoria di una causa di dispensa dagli obblighi dell’ordinazione sacerdotale, [s.d.], n. 12; Por. także:
V. Ferrara, Normae substantivae ac procedurales nunc vigentes in pertractandis causis
de dispensatione a celibatu sacerdotali, w: Apollinaris 62 (1989)532.
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3.2.1.7. Przesłanie akt do Kongregacji ds. Duchowieństwa i studium
sprawy
Powstałą w siedzibie kurii ordynariusza miejsca lub przełożonego wyższego dokumentację związaną z prośbą prezbitera o dyspensę od wszystkich obowiązków wynikających z przyjętych święceń
i o przeniesienie do stanu świeckiego należy właściwie uporządkować,
poszczególne karty ponumerować i uwierzytelnić (pieczęć i inicjały
notariusza u dołu każdej karty), sporządzić kartę tytułową i stosowny
spis treści; całość tak przygotowanych akt stanowi akta oryginalne94.
W celu przygotowania kolejnych kopii akt zgodnych z oryginałem
można wykonać kserokopię akt oryginalnych, opatrzonych już na każdej karcie pieczęcią i inicjałami notariusza. Poszczególne kopie akt powinno się odpowiednio oprawić95. Do Kongregacji ds. Duchowieństwa
należy przesłać, w zależności od przypadku, trzy kopie (jeśli prezbiter ukończył czterdzieści lat) albo pięć kopii akt (jeśli prezbiter nie
ukończył jeszcze czterdziestu lat), w języku dopuszczonym w Kurii
Rzymskiej, czyli w języku łacińskim albo w jednym z języków, które
dzisiaj są najszerzej znane96. Zatem, w razie potrzeby, należy przygotować tłumaczenie akt sprawy na odpowiedni język i do Kongregacji
przesłać akta oryginalne oraz trzy lub pięć kopii w języku przyjętym
w Stolicy Apostolskiej97. Jest wskazane, aby ordynariusz miejsca albo
przełożony wyższy, który zarządził przeprowadzenie instrukcji sprawy, do przesyłanych akt sprawy dołączył pismo przewodnie skierowane do Prefekta Kongregacji ds. Duchowieństwa.
W archiwum kurii ordynariusza miejsca albo przełożonego wyższego powinno się zachować jedną kopię akt sprawy, a jeśli wykonano
tłumaczenie – wówczas kopię akt oryginalnych i kopię tłumaczenia.
Por. Congregatio pro Clericis, Documenti richiesti per l’istruttoria di una causa
di dispensa dagli obblighi dell’ordinazione sacerdotale, [s.d.], conclusione.
95
Por. tamże.
96
Por. OC, art. 7; Congregatio Pro Clericis, Documenti richiesti per l’istruttoria di una causa di dispensa dagli obblighi dell’ordinazione sacerdotale, [s.d.], conclusione; Joannes Paulus II, Constitutio apostolica Pastor Bonus, 28.06.1988, art. 16,
w: AAS 80 (1988) 863.
97
Dokumenty Stolicy Apostolskiej są zazwyczaj publikowane w języku łacińskim oraz w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim,
włoskim.
94
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W aktach sprawy powinny się znaleźć: prośba zainteresowanego prezbitera i jego curriculum vitae; relacja ordynariusza miejsca albo przełożonego wyższego ukazująca formy pomocy okazanej prezbiterowi,
aby przezwyciężył kryzys; dekret zawieszający prezbitera w wykonywaniu władzy święceń; nominacja instruktora i notariusza; oświadczenie prezbitera; zeznania świadków i ewentualne pisemne oświadczenia
przełożonych z okresu formacji; dokumenty (m.in. skrutynia, zaświadczenie o zawarciu cywilnego związku małżeńskiego albo orzeczenie
nieważności małżeństwa albo udzielenie dyspensy od małżeństwa zawartego i niedopełnionego albo orzeczenie rozwodu); opinie biegłych
(lekarz, psycholog, psychiatra); opinia instruktora sprawy; opinia ordynariusza miejsca albo przełożonego wyższego, który zarządził przeprowadzenie instrukcji sprawy; opinia biskupa diecezjalnego de non
timendo scandalo miejsca faktycznego zamieszkania prezbitera po porzuceniu życia kapłańskiego i posługi duszpasterskiej98.
W Kongregacji ds. Duchowieństwa akta sprawy zostają najpierw
poddane badaniu pod względem formalnoprawnym (poprawność, wystarczalność), a jeśli wynik tej wstępnej analizy okaże się pozytywny, są one następnie przekazane, w zależności od przypadku, trzem
(jeśli prezbiter ukończył czterdzieści lat) albo pięciu (jeśli prezbiter nie
ukończył czterdziestu lat) konsultorom do przestudiowania pod względem merytorycznym99. Dokładne badanie, dyskusja i głosowanie komisji prowadzi do podjęcia decyzji, czy sprawę można przedstawić
Biskupowi Rzymu czy odroczyć, czy instrukcję sprawy należy uzupełnić, czy też prośbę trzeba odrzucić ze względu na brak wystarczającego uzasadnienia100.
98
Por. PLAU, n. 7; Congregatio pro Clericis, Documenti richiesti per l’istruttoria
di una causa di dispensa dagli obblighi dell’ordinazione sacerdotale, [s.d.], nn. 1-13.
99
Na temat postępowania w Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów:
V. Ferrara, Normae substantivae ac procedurales nunc vigentes in pertractandis causis
de dispensatione a coelibatu sacerdotali, w: Apollinaris 62 (1989) 534-538; V. Mosca,
Le procedure per la perdita dello stato clericale, w: I giudizi nella Chiesa. Processi
e procedure speciali, 347-348. Natomiast na temat postępowania w Kongregacji
ds. Duchowieństwa: W. Barszcz, Odejście z kapłaństwa – kwestie prawne, w: Pastores
38 (2008/1) 116-117; E. Miragoli, La perdita dello stato clericale e la dispensa dal celibato, w: Quaderni di diritto ecclesiale 24 (2011) 239.
100
Por. OC, art. 8. Por. także: W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego, w: PK
35/3-4 (1992) 172; W. Barszcz, Odejście z kapłaństwa – kwestie prawne, w: Pastorem
38 (2008/1) 116.
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3.2.1.8. Udzielenie dyspensy przez Biskupa Rzymu i notyfikacja
reskryptu
Jeśli komisja opowie się za przedstawieniem prośby Papieżowi,
wówczas przygotowuje się krótką syntezę sprawy i pokazuje się ją
Biskupowi Rzymskiemu. W przypadku wyrażenia przez Ojca Świętego
zgody na udzielenie dyspensy, Kongregacja ds. Duchowieństwa wydaje reskrypt101 udzielający łaski102 i przesyła go do ordynariusza miejsca
lub do przełożonego wyższego, który przesłał do niej akta sprawy, i który z kolei powinien jak najszybciej dokonać notyfikacji reskryptu (powiadomić prawnie petenta) osobiście albo przez swojego delegata albo
przez kościelnego notariusza albo za pośrednictwem poczty (przesyłka
polecona, za potwierdzeniem)103. Kongregacja zaznacza, że przy notyfikacji reskryptu należy prezbitera gorąco zachęcać, aby w życiu Ludu
Bożego uczestniczył zgodnie ze swoim nowym statusem kanonicznym
i dawał dobry przykład, okazując się dobrym synem Kościoła104.
Po dokonaniu notyfikacji należy o niej powiadomić proboszcza parafii, w której petent przyjął chrzest, aby w księdze chrztów dokonał
adnotacji o udzielonej dyspensie105, oraz biskupa diecezjalnego miejsca aktualnego zamieszkania prezbitera, który może z kolei udzielić
mu dyspens od niektórych postanowień reskryptu106.
W przypadkach, w których instrukcję sprawy i notyfikację przeprowadził biskup diecezjalny albo przełożony wyższy nie będący prze101
Interesujące studium na temat papieskiego reskryptu podjął: P. Amenta, Il
rescritto di dispensa dagli obblighi dello stato clericale nell’ambito dell’attività amministrativa della Chiesa, w: Periodica 88 (1999) 467-499, a zwłaszcza 484-496.
102
Por. W. Barszcz, Odejście z kapłaństwa – kwestie prawne, w: Pastorem
38 (2008/1) 117.
103
Por. Congregatio pro Clericis, Dispensatio ab oneribus Ordinationis conexis,
Prot. N. 201001320/S, 23.11.2010, n. 2. Na temat notyfikacji: P. Amenta, Il rescritto
di dispensa dagli obblighi dello stato clericale nell’ambito dell’attività amministrativa della Chiesa, w: Periodica 88 (1999) 490.
104
Por. Congregatio pro Clericis, Dispensatio ab oneribus Ordinationis conexis,
Prot. N. 201001320/S, 23.11.2010, n. 5, initium. Por. także: Sacra Congregatio pro
Doctrina Fidei, Formula rescripti, 4, initium, w: EV, VII, 556.
105
Por. tamże, n. 3.
106
Por. tamże, n. 6. Por. także: V. Ferrara, Normae substantivae ac procedurales nunc vigentes in pertractandis causis de dispensatione a coelibatu sacerdotali,
w: Apollinaris 62 (1989) 539; V. Mosca, Le procedure per la perdita dello stato clericale, w: I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali, 349.
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łożonym własnym petenta107, powinien on poinformować właściwego mu ordynariusza miejsca albo przełożonego wyższego o udzieleniu
dyspensy i o powiadomieniu o niej petenta108.
Kongregacja ds. Duchowieństwa przesyła jeden egzemplarz reskryptu (uwierzytelnioną kopię).Tenże egzemplarz reskryptu wraz
z jego autentyczną notyfikacją (data oraz podpisy petenta i ordynariusza miejsca albo przełożonego wyższego) należy złożyć i przechowywać w archiwum kurii tego ordynariusza miejsca albo przełożonego
wyższego, który przeprowadził instrukcję sprawy, a uwierzytelnioną
kopię otrzymanego dokumentu – wraz z autentyczną notyfikacją reskryptu – przesłać do Kongregacji ds. Duchowieństwa109. Petentowi
można wydać inny dokument, który będzie potwierdzał datę udzielenia mu reskryptu (podając także numer protokołu) oraz jego notyfikację, opatrzony podpisem i pieczęcią kompetentnego przełożonego
kościelnego110.
Kongregacja w reskrypcie zaznacza, że władza kościelna, do której
należy dokonanie jego notyfikacji, winna się postarać, aby petent dobrze poznał wszystkie postanowienia reskryptu111, jak również powinna
mu wyznaczyć (imponatur) do spełnienia jakąś pobożną praktykę (opus
pietatis) albo jakieś dzieło miłosierdzia (opus caritatis)112.
Por. OC, art. 2.
Por. V. Ferrara, Normae substantivae ac procedurales nunc vigentes in pertractandis causis de dispensatione a coelibatu sacerdotali, w: Apollinaris 62 (1989) 539;
V. Mosca, Le procedure per la perdita dello stato clericale, w: I giudizi nella Chiesa.
Processi e procedure speciali, 349.
109
Por. Congregatio pro Clericis, Dispensatio ab oneribus Ordinationis conexis, Prot. N. 201001320/S, 23.11.2010, n. 2.Tekst reskryptu wydaje się sugerować,
że Kongregacja przesyła dwa egzemplarze dokumentu, z których jeden, po notyfikacji, trzeba zwrócić do Kongregacji: „Ordinarius unum exemplar restituere debet rite
ab oratore subsignatum ad fidem receptionis rescripti ac simul acceptationis eiusdem
praeceptorum” (tamże).
110
Por. V. Ferrara, Normae substantivae ac procedurales nunc vigentes in pertractandis causis de ispensatione a coelibatu sacerdotali, w: Apollinaris 62 (1989) 539.
111
Por. Congregatio pro Clericis, Dispensatio ab oneribus Ordinationis conexis,
Prot. N. 201001320/S, 23.11.2010, n. 5. Por. także: V. Ferrara, Normae substantivae ac
procedurales nunc vigentes in pertractandis causis de dispensatione a coelibatu sacerdotali, w: Apollinaris 62 (1989) 539.
112
Por. Congregatio pro Clericis, Dispensatio ab oneribus Ordinationis conexis,
Prot. N. 201001320/S, 23.11.2010, n. 8.
107
108
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3.2.1.9. Skutki papieskiego reskryptu
Papieski reskrypt wywołuje skutki prawne dopiero od momentu notyfikacji i obejmuje nierozłącznie dyspensę od celibatu i utratę stanu
duchownego113, zawiera w sobie – o ile zachodzi taka potrzeba – zwolnienie z cenzur114, w przypadku prezbitera przynależącego do instytutu życia konsekrowanego albo stowarzyszenia życia apostolskiego
reskrypt zawiera również dyspensę od złożonych ślubów lub od innych więzów określonych w konstytucjach115. W konsekwencji prezbiter: traci prawa wynikające ze stanu duchownego, godności i urzędy
kościelne oraz nie podlega już żadnym innym obowiązkom związanym ze stanem duchowym116; jest wykluczony z wykonywania władzy święceń, z wyjątkiem uprawnienia do ważnego i godziwego rozgrzeszania wiernych w niebezpieczeństwie śmierci z wszelkich cenzur
i grzechów nawet gdyby był obecny kapłan uprawniony117; nie może
głosić homilii, nie może pełnić kierowniczych funkcji duszpasterskich
i nie może pełnić zadań administratora parafialnego118; nie może spełniać żadnego zadania w seminariach i w instytucjach z nimi zrównanych, a w innych szkołach wyższych, podlegających w jakimkolwiek
stopniu władzy kościelnej, nie może pełnić żadnych funkcji kierowniczych119; nie może być wykładowcą żadnej dyscypliny teologicznej
albo ściśle z nią związanej we wszystkich szkołach wyższych, zarówno podlegających władzy kościelnej, jak i niezależnych od niej120; nie
może pełnić funkcji kierowniczych ani nauczać dyscypliny teologicznej w szkołach niższego stopnia podlegających władzy kościelnej ani
też nie może nauczać religii w szkołach niższego stopnia nie podlegających władzy kościelnej121; zasadniczo nie powinien mieszkać
w miejscu, gdzie znany jest jego poprzedni status kanoniczny, zwłasz113
Por. tamże, n. 1 a) i b). Tekst reskryptu zaznacza: „Numquam oratori fas est duo
illa elementa seiungere, seu prius accipere et alterum recusare” (tamże, 1 b).
114
Por. tamże, n. 1 d).
115
Por. tamże, n. 1 c).
116
Por. tamże, n. 5 a).
117
Por. tamże, n. 5 b); KPK 1983, kann. 976 i 986 § 2.
118
Por. Congregatio pro Clericis, Dispensatio ab oneribus Ordinationis conexis,
Prot. N. 201001320/S, 23.11.2010, n. 5 b).
119
Por. tamże, n. 5 c).
120
Por. tamże, n. 5 d).
121
Por. tamże, n. 5 e).
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cza jeśli zawarł związek małżeński122; nie może nigdzie spełniać posługi lektora i akolity ani rozdzielać Komunii świętej123.
Jednocześnie reskrypt uprawnia biskupa diecezjalnego tej diecezji, w której obdarzony łaską prezbiter ma kanoniczny pobyt lub zamieszkanie, do udzielenia mu dyspensy – zgodnie z roztropnością
i własnym sumieniem, po wysłuchaniu opinii osób (fizycznych i prawnych) zainteresowanych i po wnikliwym rozważeniu okoliczności – od
niektórych albo nawet wszystkich następujących zakazów: pełnienie
funkcji kierowniczych i nauczanie dyscypliny teologicznej w szkołach
niższego stopnia podlegających władzy kościelnej; nauczanie religii
w szkołach niższego stopnia nie podlegających władzy kościelnej; zamieszkanie w miejscu, w którym znana jest poprzednia sytuacja kanoniczna prezbitera; pełnienie posługi lektora, akolity i nadzwyczajnego
szafarza Komunii świętej124.
Reskrypt dodaje jeszcze, że po upływie pewnego czasu od momentu
notyfikacji utraty stanu duchownego można poszerzyć zakres wspomnianych dyspens, potwierdzając na piśmie ich udzielenie125.
W odniesieniu do zawarcia przez prezbitera, który otrzymał papieski
reskrypt, kanonicznego związku małżeńskiego, Stolica Apostolska wyjaśnia, że należy postąpić zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie
Prawa Kanonicznego, a ordynariusz miejsca albo przełożony wyższy
(który zarządził przeprowadzenie instrukcji sprawy) powinien zatroszczyć się, aby wszystko, co jest z tym związane, odbyło się skromnie
(caute), a więc bez nadmiernego rozgłosu (sine pompa vel exteriore
apparatu)126.
Stolica Apostolska wymaga, aby kompetentny ordynariusz miejsca
albo przełożony wyższy (który zarządził instrukcję sprawy) w odpowiednim czasie przesłał do Kongregacji ds. Duchowieństwa krótką
relację na temat przeprowadzonej notyfikacji reskryptu (pełne wykonanie reskryptu), a gdyby się zdarzyło, że wprowadzenie w życie
skutków przedmiotowego reskryptu wywołało wśród wiernych jakieś

122
123
124
125
126

Por. tamże, n. 5 f).
Por. tamże.
Por. tamże, n. 6.
Por. tamże, n. 7.
Por. tamże, n. 4.
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zdziwienie (admiratio), ten sam przełożony kościelny powinien zaradzić powstałej sytuacji poprzez odpowiednie wyjaśnienie127.
3.2.2. Procedura w przypadku niebezpieczeństwa śmierci
W przypadku niebezpieczeństwa śmierci procedura jest maksymalnie uproszczona, i to zarówno na szczeblu ordynariusza miejsca albo
przełożonego wyższego, jak i na szczeblu rzymskim. Kompetentny
ordynariusz miejsca albo przełożony wyższy powinien jak najszybciej: przesłać prośbę zainteresowanego prezbitera do Kongregacji ds.
Duchowieństwa, o ile możliwe podpisaną przez tegoż prezbitera, i załączyć swoją opinię w przedmiotowej sprawie128.
W tych wypadkach nie potrzeba przeprowadzania procesu informacyjnego. Stolica Apostolska dopuszcza, uwzględniając okoliczności sprawy, aby wspomniane dwa dokumenty były przesłane do niej
za pośrednictwem fax-u129. Wydaje się, że byłoby również dopuszczalne przesłanie ich pocztą elektroniczną w postaci zeskanowanych
załączników. Następnie, w obu przypadkach, należałoby przesłać do
Kongregacji ds. Duchowieństwa wspomniane prośbę i opinię w wersji
oryginalnej papierowej.
4. Dyspensa od celibatu diakonów
Chociaż – jak już wspomniano130 – podstawowe przepisy dotyczące
dyspensy od celibatu prezbiterów i diakonów są zasadniczo te same131,
to jednak obecnie zachodzi bardzo znacząca różnica, zarówno w zakresie prawa materialnego, jak i prawa formalnego, w odniesieniu do
prezbiterów i do diakonów. Inspiracją do wprowadzenia tego zróżnico127
Por. tamże, n. 9. Na temat niektórych skutków papieskiego reskryptu pisze:
P. Amenta, Il rescritto di dispensa dagli obblighi dello stato clericale nell’ambito
dell’attività amministrativa della Chiesa, w: Periodica 88 (1999) 467-499, a zwłaszcza
493-496.
128
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera circolare Agli ordinari diocesani e ai superiori generali, 6.06.1997, n. 5, w: EV, XVI,
451.
129
Por. tamże.
130
Zob. wyżej, punkt 1: Przepisy regulujące zagadnienie dyspensy od celibatu
prezbiterów i diakonów.
131
Por. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Litterae circulares Per litteras ad
universos, 14.10.1980, w: EV, VII, 549-561; Eadem, Normae procedurales Ordinarius
competens, 14.10.1980, w: EV, VII, 562-567.
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wania mogło być m.in. postanowienie Kodeksu Prawa Kanonicznego
z 1983 roku, który w kan. 290, 3o, stwierdza, że Stolica Apostolska
może udzielić reskryptu przenoszącego ze stanu duchownego do stanu
świeckiego w przypadku prezbiterów z bardzo poważnej przyczyny,
a w przypadku diakonów z poważnej przyczyny. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie dotyczy to dyspensy od celibatu, ale przeniesienia
do stanu świeckiego bez dyspensy od celibatu. Przeniesienie do stanu
świeckiego udzielone przez Stolicę Rzymską nie pociąga za sobą dyspensy od celibatu132. Chociaż zatem kan. 290, 3o nie mówi o dyspensie
od celibatu, to jednak daje trochę światła w spojrzeniu i w traktowaniu
tejże dyspensy. Wynika to także z wykazu dokumentów dotyczących
dyspensy od celibatu diakonów, wskazanego przez Kongregację ds.
Duchowieństwa133.
4.1. Przygotowanie akt sprawy
Diakon nieżonaty stały134 lub diakon przejściowy (przygotowujący
się do przyjęcia święceń prezbiteratu), zarówno diecezjalny, jak i przynależący do instytutu życia konsekrowanego albo do stowarzyszenia
życia apostolskiego, musi złożyć dobrowolną prośbę zawierającą: dane
personalne, historię posługi diakonatu, motywy skłaniające do prośby
o dyspensę, formalną prośbę o dyspensę od celibatu i przeniesienie do
stanu świeckiego, fakty uzasadniające prośbę, miejsce zamieszkania,
miejscowość, datę, własnoręczny podpis135. Prośbę należy skierować
Por. KPK 1983, kan. 291.
Por. Congregatio pro Clericis, Perdita dello stato clericale con dispensa da tutti gli obblighi dell’ordinazione diaconale, [s.d.].
134
Na mocy prawa kodeksowego mężczyźni, którzy chcą być diakonami stałymi żonatymi, muszą zawrzeć sakrament małżeństwa przed przyjęciem diakonatu (por.
KPK 1983, kan. 1031 § 2). Jeśli żona umrze, diakon nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego (por. tamże, kan. 1087). Praktyka w tym względzie jest trochę inna
i w 1997 roku uległa kolejnej zmianie: diakon stały po śmierci żony może prosić o dyspensę, aby zawrzeć nowy związek małżeński. Początkowo musiał spełnić trzy warunki jednocześnie: posługa konieczna lub użyteczna dla Kościoła lokalnego; opieka nad
starszymi osobami – rodzicami (rodzeństwem), teściami; utrzymywanie i wychowywanie małych dzieci. Obecnie wystarczy spełnienie jednego z tych warunków (Por.
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera circolare
Agli ordinari diocesani e ai superiori generali, 6.06.1997, n. 8, w: EV, XVI, 453).
135
Por. Congregatio pro Clericis, Perdita dello stato clericale con dispensa da
tutti gli obblighi dell’ordinazione diaconale, [s.d.], n. 1 a). Na temat dyspensy od celibatu udzielanej diakonom piszą: W. Barszcz, Odejście z kapłaństwa – kwestie praw132
133
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do Ojca Świętego. Ponieważ jest to prośba o łaskę, a nie o prawo, stąd
winna być ona zredagowana w duchu pokory.
Do prośby należy załączyć:
–– życiorys (curriculum vitae) diakona. Życiorys winien ukazać znaczenie i rozwój zdarzeń, które doprowadziły go do kryzysu, a także
ewentualną odpowiedzialność własną lub innych osób136;
–– opinię kompetentnego ordynariusza miejsca lub przełożonego
wyższego na temat meritum sprawy (de rei veritate), stosowności
albo niestosowności przeniesienia do stanu świeckiego i udzielenia
dyspensy137;
–– kilka świadectw/zeznań przełożonych, wychowawców i kolegów
z okresu formacji i posługi diakonatu ukazujących aspekty pozytywne i negatywne oraz ewentualne przeciwwskazania udzielenia
i przyjęcia święceń diakonatu138;
–– kopię dokumentacji archiwalnej z okresu formacji i kopię skrutyniów poprzedzających dopuszczenie do posługi lektora i akolity
oraz do święceń diakonatu. Wszystkie kserokopie i odpisy powinny
być uwierzytelnione139.
4.2. Przesłanie akt do Kongregacji ds. Duchowieństwa
i udzielenie dyspensy
Zgromadzone akta sprawy należy uporządkować, poszczególne karty trzeba ponumerować i uwierzytelnić (notariusz), sporządzić stronę
tytułową i spis treści, a całość odpowiednio oprawić140. Gdyby się okazało, że w aktach znajdują się nieczytelne pisma odręczne albo nieczytelne kserokopie, trzeba je przepisać na maszynie lub komputerze141.
Do Kongregacji ds. Duchowieństwa przesyła się jedną kopię akt142 –
jest wskazane, aby było również pismo przewodnie ordynariusza miejsca albo przełożonego wyższego – w języku łacińskim albo w jednym
ne, w: Pastores 38 (2008/1) 117-118; E. Miragoli, La perdita dello stato clericale e la
dispensa dal celibato, w: Quaderni di diritto ecclesiale 24 (2011) 239-240.
136
Por. Congregatio pro Clericis, Perdita dello stato clericale con dispensa da tutti gli obblighi dell’ordinazione diaconale, [s.d.], n. 1 b).
137
Por. tamże, n. 1 c).
138
Por. tamże, n. 1 d).
139
Por. tamże, n. 1 e).
140
Por. tamże, n. 2.
141
Por. tamże.
142
Por. tamże, n. 2.
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z języków najszerzej dzisiaj znanych143. Jeśli akta sprawy trzeba przetłumaczyć na język dopuszczony w Kongregacji ds. Duchowieństwa,
wówczas do Stolicy Apostolskiej przesyła się akta oryginalne oraz
tłumaczenie, a w archiwum kurii kompetentnego przełożonego kościelnego powinno się zachować kopię akt oryginalnych i jedną kopię
tłumaczenia.
Dyspensy udziela, na podstawie przywileju papieskiego, Prefekt
Kongregacji ds. Duchowieństwa144.
Zakończenie
Z analizy przepisów regulujących zagadnienie dyspensy od obowiązków związanych ze święceniami prezbiteratu i diakonatu w Kościele
łacińskim, włącznie z obowiązkiem celibatu, wynika, że udzielenie
tego rodzaju dyspensy, na prośbę zainteresowanego, jest poprzedzone – szczególnie w przypadku prezbitera – wysiłkami kompetentnych
przełożonych kościelnych zmierzającymi do udzielenia mu jak najskuteczniejszej pomocy w przezwyciężeniu kryzysu i w powrocie do
posługi ministerialnej, uważnym poszukiwaniem prawdy historycznej
dotyczącej istotnych okoliczności przyjęcia święceń (instrukcja sprawy) i wnikliwym badaniem każdego przypadku w świetle obowiązującego prawa materialnego i formalnego (postępowanie w Kongregacji
ds. Duchowieństwa). Wydawane reskrypty w tego rodzaju sprawach
wskazują na bolesne rany we wspólnocie Kościoła, na bardzo poważny i złożony problem w Kościele powszechnym i w Kościołach partykularnych, ale jednocześnie są wyrazem pasterskiej troski Biskupa
Rzymu o duchowe dobro petentów i ich najbliższych, z zachowaniem sprawiedliwości i miłości, i pozwalają formułować sugestie
w zakresie rozeznawania powołań kapłańskich, formacji poprzedzającej przyjęcie święceń, formacji ustawicznej prezbiterów i diakonów
oraz umiejętności mądrego rozwiązywania przez nich swoich problemów egzystencjalnych.
Przedmiotowe przepisy są obecnie zawarte w ustawach pozakodeksowych, decyzjach Biskupa Rzymu, rozporządzeniach Sekretariatu
Stanu, wskazaniach i praktyce Kongregacji Kurii Rzymskiej. Byłoby
Por. Joannes Paulus II, Constitutio apostolica Pastor Bonus, 28.06.1988, art.
16, w: AAS 80 (1988) 863.
144
Por. Segreteria di Stato, Lettera Con stimato, 13.04.1989, Prot. N. 230.139/
G.N., w: Notitiae 25 (1989) 486.
143
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bardzo wskazane, i przede wszystkim bardzo pomocne dla ordynariuszy miejsca i dla kompetentnych przełożonych wyższych, aby został opracowany ujednolicony tekst tychże przepisów, wyjaśniający
jednocześnie wątpliwości, jakie aktualnie pojawiają się w sprawach
dotyczących dyspensy od obowiązków związanych ze święceniami
prezbiteratu.
La dispensa dal celibato dei presbiteri e dei diaconi
L’analisi dell’attuale normativa canonica riguardante la dispensa dal celibato dei
presbiteri e dei diaconi dimostra che la concessione della grazia – soprattutto nel caso
dei presbiteri – viene preceduta dagli sforzi dei competenti superiori ecclesiastici per
offrire un adeguato aiuto all’oratore nel superamento di una crisi e nel ritorno al servizio
ministeriale, da una attenta ricerca della verità riguardante le circostanze essenziali
della ricezione dell’ordine (l’istruzione della causa) e da un attento esame di ogni caso
alla luce delle attuali norme di diritto sostantivo e di quello formale (il procedimento
nella Congregazione per il Clero). I rescritti rilasciati in questa materia indicano delle
ferite dolorose nella comunità della Chiesa, un serio e complesso problema nella Chiesa
universale e nelle Chiese particolari, ma allo stesso tempo esprimono la sollecitudine
pastorale del Romano Pontefice per il bene spirituale degli oratori e dei loro familiari,
e permettono di formulare delle indicazioni nel campo del discernimento vocazionale al
sacerdozio, della formazione dei candidati agli ordini sacri, della formazione permanente
dei presbiteri e dei diaconi ed anche della capacità di risolvere i propri problemi
esistenziali.
Le norme che regolano oggi la questione della dispensa dal celibato dei sacerdoti
e dei diaconi nella Chiesa cattolica latina sono disperse in vari documenti. Sarebbe molto
opportuno, e soprattutto molto utile agli ordinari, di elaborare un testo unitario che prenda
anche in considerazione dei dubbi che attualmente sorgono nella prassi amministrativa
riguardante la dispensa dal celibato dei presbiteri.
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PRZYCZYNY I PROCEDURA WYDALENIA
DUCHOWNYCH Z INSTYTUTU ZAKONNEGO
Treść: Wstęp. – 1. Przyczyny wydalenia. – 1.1. Naruszenie doktryny katolickiej.
– 1.2. Naruszenie dobrych obyczajów. – 1.2.1. Usiłowanie zawarcia małżeństwa. – 1.2.2.
Konkubinat. – 1.2.3. Inny zewnętrzny grzech przciwko szóstemu przykazaniu dekalogu.
– 1.2.4. Przestępstwa przeciwko życiu i wolności człowieka. – 1.3. Przestępstwa przeciw dyscyplinie zakonnej. – 1.3.1. Permanentne naruszanie obowiązków życia konsekrowanego. – 1.3.2. Powtarzające się naruszanie świętych więzów – ślubów zakonnych.
– 1.3.3. Uporczywe nieposłuszeństwo prawnym nakazom przełożonych w poważnej
materii. – 1.3.4. Bezprawna nieobecność trwająca pół roku. – 1.3.5. Wielkie zgorszenie powstałe wskutek zawinionego zachowania się członka. – 1.3.6. Inne podobne poważne przyczyny, określone ewentualnie własnym prawem instytutu. – 2. Procedura.
– 2.1. Wydalenie ipso facto. – 2.2. Wydalenie obligatoryjne. – 2.2.1. Wydalenie w przypadku delicta graviora. – 2.3. Wydalenie fakultatywne. – 3. Skutki prawne wydalenia.
– 4. Ocena procedury. – Zakończenie.

Wstęp
Życie duchownych w instytucie zakonnym wymaga odpowiednich
standardów. Prawo kościelne wymaga, aby do święceń dopuszczać
tylko tych, którzy cieszą się dobrą opinią. Wraz z wymaganiami do
święceń trzeba też uwzględnić wymagania stawiane kandydatom do
życia zakonnego. Złożenie profesji wieczystej i przyjęcie sakramentu
święceń wymaga sposobu życia i pełnienia posługi w taki sposób, aby
budować lud Boży, aby wzrastała wiara wiernych. Odpowiedni przykład duchownych żyjących zgodnie z duchem życia zakonnego oraz
z charakterem swojego instytut jest ubogaceniem Kościoła.
Z kolei niepowodzeniem dla Kościoła, instytutu i samego duchownego zakonnego jest okoliczność, kiedy standardy życia zakonnego
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i duchownego są naruszone. Powstaje wtedy zgorszenie, obniżenie
życia duchowego wiernych, szkoda dla wspólnoty Kościoła. Wobec
takich zagrożeń władza zakonna jest zobowiązana reagować. Jedną
z możliwości normatywnych, jaką prawo kościelne daje przełożonym
jest wydalenie z instytutu. Jest to poważna kara, która sprawia, że ustają skutki złożonej profesji zakonnej jak również zabronione jest wykonywanie władzy święceń. Stwierdzenie bądź wymierzenie takiej kary
może mieć miejsce z poważnych przyczyn, których zaistnienie należy udowodnić zgodnie z obowiązującymi procedurami. Regulacje dotyczące zarówno przyczyny wydalenia jak i obowiązujące procedury
będą treścią tego artykułu.
1. Przyczyny wydalenia
Wydalenie z instytutu zakonnego może mieć wiele przyczyn.
Związane jest zawsze z postawą zakonnika-duchownego. Przyczyny
wydalenia możemy podzielić na te związane z głoszoną doktryną, jeśli
jest niezgodna z nauczaniem Kościoła, przyczyny moralne dotyczące
pewnych gorszących zachowań. W tej części zostanie wrócona uwaga na postawy gorszące związane z naruszeniem przykazań Bożych
i kościelnych, jak również przepisów KPK 1983. Kolejne przyczyny wydalenia wynikają z niezachowania obowiązków wynikających
z życia konsekrowanego oraz przynależności do konkretnego instytutu
zakonnego.
1.1. Naruszenie doktryny katolickiej
Do przestępstw, które są naruszeniem doktryny katolickiej KPK
1983 zalicza: notoryczne odstąpienie, rozpowszechnianie poglądów
potępionych przez Urząd Nauczycielski Kościoła, od wiary katolickiej i publiczne przyjęcie ideologii przepojonych materializmem i ateizmem. Popełnienie tych przestępstw zagrożone jest karą wydalenia
z instytutu zakonnego także dla jego duchownych członków.
W kan. 694 czytamy, że na skutek popełnienia samego faktu (ipso
facto) z instytutu zakonnego wydalony jest ten, kto notoryczne odstąpił od wiary katolickiej. W prawie kanonicznym rozróżniamy notoryczność faktyczną i prawną. Przestępstwo jest notoryczne, jeżeli
w żaden sposób nie można go ukryć ani usprawiedliwić, dlatego przed
sądem nie wymaga dowodu. Przestępstwo może być notorycznie
prawne lub faktyczne. O przestępstwie prawnie notorycznym mówimy
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wtedy, gdy zostało stwierdzone wyrokiem sądowym, który przeszedł
w stan rzeczy osądzonej1. Sytuacja, kiedy oskarżony przyzna się przed
trybunałem do popełnienia przestępstwa, czy to z własnej inicjatywy
czy odpowiadając na pytanie sędziego – takie przestępstwo również
jest uznane za prawnie notoryczne. Przestępstwo jest faktycznie notoryczne, jeżeli czyn przestępczy jest publiczne znany i nie można go
ukryć. Pewna są także: poczytalność sprawcy, jego intencja i wola popełnienia przestępstwa. Dla społeczności i władzy kościelnej fakt jest
powszechnie znany a sprawca nie może się usprawiedliwić obroną konieczną ani inną okolicznością łagodzącą2.
Formy odstąpienia od wiary katolickiej są następujące: apostazja,
herezja, schizma, wstąpienie do akatolickiej sekty. Kan. 751 – Herezją
nazywa się uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie,
w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej; apostazją – całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej,
schizmą – odmowa uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymskiego lub
utrzymywania wspólnoty z członkami Kościoła, uznającymi to zwierzchnictwo. Łacińskie brzmienie kanonu 751: schisma, subiectionis Summo
Pontifici aut communionis cum Ecclesiae membris eidem suditis detrectatio, zakazuje więc utrzymywania wspólnoty z członkami Kościoła,
którzy zaprzeczają (detrectatio, detrecto), że papież jest zwierzchnikiem
Kościoła3.
Kolejną przyczyną wydalenia duchownych z instytytutu zakonnego
ze względu na niezachowanie doktryny jest podtrzymywanie lub rozpowszechnianie poglądów potępionych przez Nauczycielski Urząd
Kościoła. Ta ogólna norma jest zawarta w kan. 696.
KPK 1983 używa sformułowania: diffisio doctrinarum ab Ecclesiae
magisterio damnatarum. Na uwagę zasługuje termin damnatarum od
słowa damnatus, a,um-potępiony a4. Odnosząc się do różnych poglądów,
KPK 83 Kan. 1641-1642.
CIC 1917 Kan. 2197. F. Bączkowicz, J. Baron, W. Stawinoga, Prawo Kanoniczne.
Podręcznik dla duchowieństwa, t. 3, wyd. 3, Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża
w Opolu 1958 s. 352-353; B. Zubert, Komentarz do Kodeksu Prawa kanonicznego,
t. 2 cz. III, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1990, s. 220.
3
Detrectatio – odmowa, wzbranianie się, ociąganie; detrecto – odmówić, zaprzeczyć. Zob. A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Wyd. 3, WarszawaPoznań-Lublin 1958, s. 191; także Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników
i historyków, Kraków 1997, s. 279.
4
Damnatus – potępiony, skazany, zbrodniczy – A. Jougan, Słownik, s. 172.
1
2
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Kongregacja Nauki Wiary takiego terminu nie użyła już dość dawno.
Analizując dokumenty Kongregacji Nauki Wiary można powiedzieć,
że używa się tam terminów: niezgodne z doktryną katolicką, nie do
zaakceptowania w świetle katolickiej doktryny, jest moralnie niegodziwe, moralnie niedopuszczalne, niedozwolone jest, konieczne jest przeciwstawienie się, tezy te głęboko sprzeczne z wiarą chrześcijańską itp.
Urząd Nauczycielski Kościoła wyraził swoje negatywne stanowisko
wobec poglądów zarówno doktrynalnych jak i ocen moralnych. Jeśli
chodzi o dokumenty doktrynalne, to można egzemplarycznie wskazać następujące wypowiedzi Kongregacji Nauki Wiary: nota na temat
książki Jacques’a Dupuis «Ku chrześcijańskiej teologii pluralizmu religijnego», w której czytamy: Błędna jest natomiast opinia, jakoby te
elementy prawdy i dobra lub też niektóre z nich nie wypływały w istocie rzeczy ze źródłowego pośrednictwa Jezusa Chrystusa5. Kolejnym
stanowiskiem wyrażonym przez Kongregację Nauki Wiary jest treść
nauczania o Jezusie Chrystusie, jako Synu Bożym: …Powyższe tezy są
głęboko sprzeczne z wiarą chrześcijańską. Należy bowiem „stanowczo
wyznać naukę wiary”, która głosi, że to Jezus z Nazaretu, Syn Maryi –
i tylko On – jest Synem i Słowem Ojca. Słowo, które „było na początku u Boga” (J 1,2), jest tym samym, które „stało się ciałem” (J 1,14).
W Jezusie „Mesjaszu, Synu Boga żywego (Mt 16,16) „mieszka cała
pełnia: Bóstwo na sposób ciała” (Kol 2,9). On jest „Jednorodzonym
Bogiem, który jest w łonie Ojca” (J 1,18), Jego „umiłowanym Synem,
w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów (...)6.
W życiu chrześcijańskim szczególną wartość ma modlitwa. Wszystkie
spotkania modlitewne powinny odbywać się zgodnie z doktryną i formą przedstawioną przez Kościół. Stanowisko Kongregacji Nauki Wiary
w sprawie modlitwy o uzdrowienie jest następujące: …Zatem, w spot
kaniach modlitewnych zorganizowanych celem prośby o uzdrowienie,
byłoby niedopuszczalne przypisywanie „charyzmatu uzdrawiania”
Kongregacja Nauki Wiary, Nota z dnia 24 stycznia 2001 na temat książki Jacques’a Dupuis, «Ku chrześcijańskiej teologii pluralizmu religijnego», Ed.
Queriniana, Brescia 1997, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/
documents/rc_con_cfaith_doc_20010124_dupuis_pl.html
6
Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła Dominus Jesus, AAS 92 (2000) 742-765; http://
www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_
20000806_dominus-iesus_pl.html
5
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pewnej kategorii uczestników, na przykład kierownikom grupy. Nie pozostaje nic innego, jak zawierzyć suwerennej woli Ducha Świętego,
który daje pewnym osobom specjalny charyzmat uzdrawiania, aby
ukazać moc łaski Zmartwychwstałego. Tymczasem nawet najżarliwsze
modlitwy nie sprawią uzdrowienia z wszystkich chorób7.
Prymat władzy papieża jest znaczącą doktryną na temat ustroju Kościoła. W historii istniało wiele różnych poglądów, które albo
kwestionowały albo podważały pozycję następcy św. Piotra. Dlatego
Kongregacja Nauki Wiary przypomniała stanowisko Kościoła w tej
sprawie:
Przypomnienie to pomoże również uniknąć istniejącej zawsze możliwości ponownego pojawienia się interpretacji cząstkowych i jednostronnych, już w przeszłości odrzuconych przez Kościół – febronianizm,
gallikanizm, ultramontanizm, koncyliaryzm8.
Uporczywe głoszenie przez duchownego zakonnika jednego z wyżej wymienionych poglądów lub innego odrzuconego przez Urząd
Nauczycielski Kościoła może być przyczyną wydalenia zakonnika,
także duchownego z instytutu.
Kolejny blok tematów, na który wypowiedziała się Kongregacja
Nauki Wiary dotyczy poglądów katolika na kwestie moralne.
Wypowiedzi te dotyczą takich kwestii jak: zapłodnienie in vitro, eutanazja, aborcja, ocena zachowań homoseksualnych czy legalizacja
związków homoseksualnych.
W sprawie zapłodnienia in vitro Kościół zajmuje negatywne stanowisko. Akceptowanie bezkrytyczne takiego zapłodnienia przyczynia się do osłabienia świadomości i szacunku należnego każdej istocie
ludzkiej. Technika, która powoduje całkowite oddzielenie prokreacji
od aktu ludzkiego jest moralnie niegodziwą.

7
Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja na temat modlitw w celu osiągnięcia
uzdrowienia pochodzącego od Boga z 14 września 2000, L’Osservatore Romano,
24 listopada 2000, s. 6.
8
Kongregacja Nauki Wiary, Prymat następcy Piotra w tajemnicy Kościoła. Uwagi
Kongregacji Nauki Wiary, Communicationes 30 (1998) 207-216, http://www.vatican.va/
roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19981031_primatosuccessore-pietro_pl.html.
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Podobne stanowisko zajmuje Kościół w temacie zapobiegana aborcji. Aborcja embrionu dopiero co zagnieżdżonego, stosowanie środków przeciwciwciążowych jest poważnie niemoralne9.
Moralny i prawny aspekt postaw homoseksualnych był w Kościele
podejmowany wielokrotnie. Zachowania homoseksualne są niedopuszczalne i grzeszne. Natomiast głoszenie poglądów, że zachowania
i postawy są uzasadnione z katolickiego punktu widzenia są niedopuszczalne. Kongregacja Nauki Wiary wypowiadała się na ten temat
w kontekscie ogólnym, jak również w kontekście głoszenia poglądów
przez niektóre osoby zakonne. W kontekście ogólnym trzeba wskazać
wypowiedź na temat legalizacji związków homoseksualnych. Od katolika wymaga się postawy sprzeciwu wyrażonego w sposób jasny10.
Moralna ocena zachowań homoseksualnych wypowiadana przez osobę zakonną powinna być zgodna z oceną Kościoła. Doktrynalnie nie
do zaakceptowania jest nauczanie, które nie ukazuje wewnętrznego zła
czynów homoseksualnych11.
Kolejnym obszarem, który Kongregacja Nauki Wiary poddaje ocenie moralnej jest eutanazja. Życie ludzkie należy szanować od poczęcia
do naturalnej śmierci. Należy stosować podstawową opiekę i stosować
środki, dzięki którym życie będzie podtrzymane. Niedozwolone jest jej
przerwanie albo niestosowanie, jeśli konsekwencją takiej decyzji byłaby śmierć pacjenta. Byłaby to eutanazja przez zaniechanie12.
Na temat aborcji, usunięcia poczętego życia Kościół również wypowiadał się wieloktrotnie. Bardzo wyraźne jest nauczanie papieża
Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae z dnia 8 września 2008
dotycząca niektórych problemów bioetycznych, AAS 100 (2008) 858-887; http://
www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_
20081208_dignitas-personae_pl.html.
10
Kongregacja Nauki Wiary, Uwagi dotyczące projektów legalizacji związków
między osobami homoseksualnymi z 3 czerwca 2003. http://www.vatican.va/roman_
curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030731_homosexualunions_pl.html
11
Kongregacja Nauki Wiary, Informacja dotycząca siostry Jeannine Gramick
i Księdza Roberta Nugent SDS, AAS 91 (1991) s. 821-825. Tekst polski, W trosce
o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1995-2000, s. 66-69.
12
Jan Paweł II, Przemówienie do grupy biskupów amerykańskich w czasie wizyty ad limina 2 października 1998 roku, w: Kongregacja Nauki Wiary, Odpowiedzi
na pytania dotyczące sztucznego odżywiania i nawadniania z 1 sierpnia 2007, http://
www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_
20070801_risposte-usa_pl.html
9
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Jana Pawła II w encyklice Evangelium vitae, gdzie papież mówi
o odrażającej zbrodni przerywania ciąży. Jasno jest przedstawione
stanowisko, że nie ma takich racji, które usprawiedliwiałyby umyślne pozbawienie życia niewinnej istoty ludzkiej13. Niedopuszczalne
jest też usprawiedliwienie przerywania ciąży. Kościół zawsze nauczał
i naucza, że owoc ludzkiej prokreacji od pierwszego momentu swego istnienia ma prawo do bezwarunkowego szacunku, jaki należy się
ludzkiej istocie14. Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej
chwili swego istnienia15. Znaczenie ma także ocena moralna przerywania ciąży, która jest wielkim nieładem moralnym. W ten sposób zobowiązny jest oceniać aborcję duchowny członek instytutu zakonnego16.
Do poglądów potępionych przez urząd nauczycielski Kościoła należą także ideologie przepojone materializmem i ateizmem. Materializm
jest uznawany za zło na równi z bałwochwalstwem, odstępstwem
lub wszelkim nieposłuszeństwem przykazaniom Bożym w materii ciężkiej17. Ateizm z kolei został odrzucony w nauczaniu Soboru
Watykańskiego II ze względu na fakt, że nie odpowiada wolności
i godności osoby ludzkiej18. Przyjęcie ideologii ateistycznej lub materialistycznej może dokonać się w wymiarze zewnętrznym jak i intelektualnym. Materializm natomiast, jako stanowisko doktrynalne, jest
odrzucany wraz z relatywizmem i panteizmem19. Postawa oraz głoszenie tych ideologii jest poważnym zagrożeniem dla ludu Bożego, ponieważ może prowadzić do apostazji20.
Notoryczne odstąpienie od wiary katolickiej uporczywe głoszenie
poglądów potępionych przez Urząd Nauczycielski Kościoła oraz przyjęcie ideologii przepojonych materializmem i ateizmem jest zagrożone
sankcją wydalenia z instytutu zakonnego.

Evangelium vitae 58.
Evangelium vitae 60.
15
Evangelium vitae 61.
16
Evangelium vitae 62.
17
Veritatis splendor 70.
18
Fides et ratio 60.
19
Fides et ratio 80.
20
M. Bider, Wydalenie fakultatywne z instytutu zakonnego według Kodeksu Prawa
Kanonicznego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 76-77.
13
14
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1.2. Naruszenie dobrych obyczajów
Od duchownych członków instytutu zakonnego wymaga się odpowiednich postaw moralnych. Naruszanie tych standardów może być
dyskwalifikujące ze stanu zakonnego i duchownego. Tymi dyskwalifikującymi zachowaniami są: usiłowanie zawarcia małżeństwa, choćby
tylko cywilnego, życie w konkubinacie, wolnym związku lub w innym
zewnętrznym grzechu przeciw szóstemu przykazaniu dekalogu.
1.2.1. Usiłowanie zawarcia małżeństwa
Norma kan. 694 n. 2 stanowi, że z mocy samego prawa jest wydalony
z instytutu zakonnego ten, kto zawarł małżeństwo, usiłował je zawrzeć
choćby tylko cywilne. Duchowny zakonny nie może zawrzeć ważnego małżeństwa, ponieważ jest związany przeszkodą ślubu i przeszkodą
święceń21. Jeśli miałby miejsce fakt zawarcia przez niego małżeństwa
kanonicznego czy cywilnego, takie małżeństwo byłoby małżeństwem
nieważnym i usiłowanym. Z małżeństwem usiłowanym mamy do czynienia wtedy, kiedy zgoda małżeńska została wyrażona, natomiast jedna ze stron miała świadomość, że małżeństwo zawiera nieważnie22.
Przestępstwo usiłowanie zawarcia małżeństwa ma miejsce wtedy, kiedy zostaje wyrażona zgoda małżeńska. Przed urzędowym wyrażeniem
zgody nie można mówić o małżeństwie usiłowanym, o którym jest
mowa w kan. 1394, lecz o konkubinacie albo innym wolnym związku,
o których normy są zawarte w kanonie 139523. Konsekwencją prawną
usiłowania zawarcia małżeństwa jest wydalenie z instytutu zakonnego
mocą samego prawa24 oraz kara suspensy, również z mocy samego pra-

Zgodnie z normą kan. 1052§ 2 dymisorie dla kandydata do święceń, który jest
członkiem instytutu życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego powinny wyraźnie zaświadczać, że kandydat został definitywnie włączony do instytutu.
22
V. de Paolis, Obblighi speciali, delitti contro, Delitto di attentato matrimonio,
Nuovo Dizionario di Diritto Canonico, red. C. Salvador, V. de Paolis, G. Girlanda,
Torino 1996, s. 726.
23
J. Arias, Code de droit canonique bilingue et annoté, 3e edition 2007 sous la
direction de E. Caparros et H. Aubé avec la collaboration de J. I. Arrieta et D. le
Tourneau, Montreal 2008, s. 1718-1719; B. Zubert, Komentarz do Kodeksu Prawa
kanonicznego z 1983 r., t. 2 cz. III, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1990, s. 220222.
24
Kan. 694.
21
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wa25. Wydalenie i suspensa następują z chwilą popełnienia przestępstwa usiłowania zawarcia małżeństwa26.
1.2.2. Konkubinat
Konkubinat jest związkiem mężczyzny i kobiety, trwający określo
ny czas a nieuregulowany prawnie. Od małżeństwa nieważnego, usiłowanego różni się tym, że w przypadku konkubinatu nie ma woli
zawarcia małżeństwa27. Do konkubinatu nie jest wymagane zamieszkanie razem. O konkubinacie możemy mówić już wtedy, kiedy jest
utrzymywany stały kontakt odznaczający się systematycznością
i dłuższym czasem. Duchowny zakonny konkubinariusz powinien
być wydalony z instytutu, czego wymagają normy kan, 695 i 1395.
W kan. 694 tym zawarte jest stwierdzenie sodales dimitti debet – członek powinien być wydalony, które to obliguje przełożonego, aby wydalił zakonnika z instytutu.
1.2.3. Inny zewnętrzny grzech przciwko szóstemu
przykazaniu dekalogu
Jako przyczyny wydalenia obligatoryjnego należy wskazać także inne
zewnętrzne grzechy przeciw szóstemu przykazaniu dekalogu. Zaliczany
do nich faktyczne wolne związki. Wolne związki faktyczne to takie,
w których osoby żyją razem bez formalnego powiązania. Aby mówić
o istnieniu wolnego związku potrzebny jest czas kilku miesięcy28.
Oprócz konkubinatu i wolnych związków KPK 1983 w kan. 1395
jest wymienione takie wydarzenie jak inny zewnętrzny grzech przeciw
szóstemu przykazaniu dekalogu. Grzech ten musi być więc zewnętrzny. Jego zewnętrzny wymiar, możliwość udowodnienia jego istnienia
obliguje przełożonego do wydalenia z instytutu. Grzechy przeciwko
szóstemu przykazaniu dekalogu są wskazane w Katechiźmie Kościoła

Kan. 1394.
Zubert, Komentarz, s. 219.
27
E. Szczot, Skutki kanoniczne pozostawania katolika w związku niesakramentalnym, w: Kościelne Prawa Procesowe. Materiały i studia, t.3 red. A. Dzięga, M Wróbel,
Lublin 2003, s. 115.
28
E. Szczot, Skutki kanoniczne, s. 112-113.
25
26
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Katolickiego. Według niego można wskazać: rozwiązłość29, nierząd30,
pornografię31, korzystanie z prostytucji32 i gwałt33.
Kolejnym grzechem zewnętrznym przeciw szóstemu przykazaniu dekalogu wyrażonym w przepisie kan. 1395 są także zachowania homoseksualne czy to te wynikające z kultury gejowskiej czy przy okoliczności
okazajonalnej postawy homoseksualnej34. Taką postawę również należy
ocenić, jako inny, zewnętrzny grzech przeciw szóstemu przykazaniu dekalogu, wywołujący zgorszenie.
Zewnętrznym grzechem może być podjęcie innych czynności seksualnych. Takie określenie spotykamy w polskim kodeksie karnym. Inna
czynność seksualna to wszelkie zachowania o wyrazie seksualnym
i intencji, które nie są obcowaniem płciowym. W rozumieniu 197 § 2
kodeksu karnego konieczny jest cielesny kontakt uczestników takiego
czynu lub przynajmniej cielesne i o charakterze seksualnym zaangażowanie ofiary (np. dotykanie narządów płciowych ofiary, zmuszanie
jej do onanizowania innej osoby, do obnażania czy onanizowania się,
wykonywania określonych cielesnych manipulacji seksualnych35.
Zewnętrznym grzechem przeciwko szóstemu przykazaniu dekalogu
jest także udział w rozpowszechnianiu pornografiii tej drukowanej i czy
elektronicznej. Polskie prawo karne uznaje prezentowanie treści pornograficznych, narzucanie tych treści innej osobie, która sobie tego nie
29
KKK 2351: Rozwiązłość jest nieuporządkowanym pożądaniem lub nieumiarkowanym korzystaniem z przyjemności cielesnych.
30
KKK 2353: Nierząd jest zjednoczeniem cielesnym między wolnym mężczyzną
i wolną kobietą poza małżeństwem.
31
KKK 2354: Pornografia polega na wyrwaniu aktów płciowych, rzeczywistych
lub symulowanych, z intymności partnerów, aby w sposób zamierzony pokazywać je
innym.
32
KKK 2355: Prostytucja narusza godność osoby, która oddaje się prostytucji, stając się przedmiotem przyjemności cielesnej kogoś drugiego.
33
KKK 2356: Gwałt oznacza wtargnięcie przemocą w intymność płciową osoby.
34
Zob. Kongregacja Edukacji Katolickiej, Instrukcja n.t. kryteriów rozeznawania
powołania u osób z tendencjami homoseksualnymi ubiegających się o przyjęcie do seminariów i dopuszczania do święceń, 4 XI 2005, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.)
nr 5/2006, s. 54-56; Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń
Życia Apostolskiego, Potissum institutioni z dnia 2 lutego 1990 r., AAS 82 (1990)
470-532, tekst polski w: Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła, oprac.
B. Hylla CR Kraków 1998 s. 297- 348 n. 13.
35
Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, red. Bojarski Marek,
Giezek Jacek, Sienkiewicz Zofia, Wydawnictwo LexisNexis 2010, s. 444-445.
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życzy; produkowanie, utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie lub
posiadanie za przestępstwo podlegające karze. Przestępstwo to normuje art. 202 kodeksu karnego, którego popełnienie jest zagrożone karą
grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności36.
Popełnienie jednego z wyżej wymienionych przestępstw jest podstawą do obligatoryjnego wydalenia z instytutu.
Normy kanonów 695 i 1395 wymienią także jako zewnętrzny grzech
przeciw szóstemu przykazaniu dekalogu inną czynność przeciw szóstemu przykaniu z użyciem przymusu. O doprowadzaniu do obcowania płciowego lub innych czynności seksualnych przemocą, bezprawną
groźbą, podstępem czytamy w kodeksie karnym. Czynności te są zakazane także z punktu widzenia prawa państwowego37.
W kan. 1395 czytamy także o przestępstwie przeciw szóstemu przykazaniu dekalogu z osobą małoletnią. Za przestępstwo z osobą małoetnią należy zakonnika duchownego wydalić z instytutu. Osobami
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, Dz. U. z dnia
4 sierpnia 1997 r.
Art.202. §1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że
może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne
w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści pornograficzne
z udziałem małoletniego.
§ 4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4a. Kto sprowadza, przechowuje lub posiada treści pornograficzne z udziałem
małoletniego poniżej lat 15.
37
Art. 197.  § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną
osobę do obcowania płciowego.
§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności,
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wspólnie z inną osobą,
Art. 198. Kto, wykorzystując bezradność innej osoby lub wynikający z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej brak zdolności tej osoby do rozpoznania
znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, doprowadza ją do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności,
36
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małoletnimi w rozumieniu ustawodawstwa kanonicznego, są ci którzy
nie ukończyli 18 roku życia38. W kodeksie karnym ten wiek jest ustalony na 15 rok życia. W przypadku popełnienia przestępstwa z osobą
małoletnią należy zastosować procedurę regulowaną Sacramentorum
sanctitatis tutela. Według kodeksu karnego przestępstwem jest obcowanie płciowe z nieletnim, inna czynność seksualna z taką osobą, prezentowanie małoletniemu wykonanie czynności seksualnej39.
1.2.4. Przestępstwa przeciwko życiu i wolności człowieka
Przestępstwami przeciwko życiu i wolności są: zabójstwo, zranienie, okaleczenie porwanie z użyciem siły lub podstępu. Do tej grupy przestępstw zalicza się także aborcja. Nauka Kościoła dotycząca
moralnej doktryny została omówiona wyżej40. W kan. 1398 czytamy,
że kto powoduje zerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa. Zgodnie z nauczaniem papieża
Jana Pawła II, takiej ekskomunice podlega każdy, kto pozytywnie
współpracuje i przyczynia się do aborcji41. Odwołanie się w kan. 695
do kan. 1397 i 1398 zobowiązuje przełożonego zakonnego do wydalenia duchownych, którzy współpracowali na rzecz aborcji.
1.3. Przestępstwa przeciw dyscyplinie zakonnej
Obowiązki życia konsekrowanego dotyczą także pewnych praktyk
duchowych. Jeśli postawa lub zaniechanie będzie, poważne, zewnętrzne, poczytalne i prawnie potwierdzone, wtedy może mieć miejsce
wydalenie.

W kan. 1395 jest mowa o ukończeniu 16-go roku życia. Norma Sacramentorum
sanctitatis tutela ustala ten wiek na 18 lat.
39
Art. 200. § 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się
wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania,
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej.
40
Kan. 1397 i 1398.
41
Evangelium vitae 62: Ekskomunika obejmuje wszystkich, którzy dopuszczają
się tego przestępstwa, wiedząc, jaką jest obłożone karą, a więc także tych współsprawców, bez których udziału to przestępstwo nie zostałoby popełnione.
38
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1.3.1. Permanentne naruszanie obowiązków życia konsekrowanego
Obowiązki życia konsekrowanego to: życie wspólnotowe, praktyki
ascetyczne, praktyki sakramentalne – sakrament pokuty co 15 dni42,
Eucharystii43, uczestniczenie w corocznych rekolekcjach44, odmawianie liturgii godzin45, zachowanie klauzury46. Przedstawiając w sposób
bardzo ogólny obowiązki życia konsekrowanego należy zwrócić uwagę na obowiązek powstrzymania się od tego, co nie przystoi stanowi zakonnemu i duchownemu47. Duchowni zakonni nie powinni więc
przyjmować publicznych urzędów, podejmować transakcji bez zgody
kompetentnej władzy, zaciągać się do wojska, wstępować do parti politycznych oraz związków zawodowych, podejmować zadań obcych
stanowi duchownemu. Jako duchowni, także członkowie instytutów
zakonnych zobowiązani są powstrzymywać się od takich postaw.
Permanentne i powodujące zgorszenie naruszanie tych obowiązków
bądź zakazów może być przyczyną wydalenia fakultatywnego.
1.3.2. Powtarzające się naruszanie świętych więzów
– ślubów zakonnych
W instytutach zakonnych składa się tylko śluby, to jedyne święte
więzy. Ich permanentne naruszanie może być przyczyną wydalenia fakultatywnego. Ślub jest dobrowolną obietnicą złożoną samemu Bogu,
mającą za przedmiot dobro możliwe i lepsze48. W kontekście życia
zakonnego śluby trzech rad ewangelicznych są istotnym elementem
profesji zakonnej49. Materią świętych więzów są rady ewangeliczne
– czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Materia czystości, przestępstw
i grzechów zewnętrznych przeciw szóstemu przykazaniu dekalogu zostały opisane wyżej. W tym punkcie można podkreślić materię ślubu
posłuszeństwa i ubóstwa. Sposób praktyki rad ewangelicznych jest regulowany w konstytucjach. Praktykowanie rady ubóstwa zobowiązuje do życia pracowitego, w trzeźwości, z dala od ziemskich bogactw.
42
43
44
45
46
47
48
49

Kan. 664.
Kan. 663 §2.
Kan. 663 §5.
Kan. 663§3.
Kan. 667.
Kan. 285 .
Kan. 1191 §1.
Kan. 654.

160

KS. AMBROŻY SKORUPA

[14]

Dysponowanie i administrowanie dobrami materialnymi również jest
regulowane prawem własnym instytutu50.
Kolejnym obszarem omawianego punktu jest ślub posłuszeństwa.
Praktyka tej rady zobowiązuje do podporządkowania własnej woli
prawowitym przełożonym, zastępującym Boga, gdy wydają polecenia zgodnie z własnymi konstytucjami. Uporczywe naruszanie, kwestionowanie przedstawionej doktryny rady posłuszeństwa jest również
przyczyną wydalenia duchownego z instytutu zakonnego51.
1.3.3. Uporczywe nieposłuszeństwo prawnym nakazom przełożonych
w poważnej materii
Kompetencje i decyzje przełożonych obligują do ich wykonania. Do
władzy należy ostatnie słowo jak również zadbanie o to, aby podjęte
decyzje zostały zrealizowane52. Uporczywe nieposłuszeństwo oznacza
zachowanie pomimo upomnień, nakazów i zakazów przełożonych.
Przełożeni działają w imieniu Boga kiedy wydają decyzje zgodnie
z konstytucjami. Poważna materia nieposłuszeństwa będzie więc dotyczyła tych decyzji przełożonych, które są regulowane w prawie
własnym. Prawne nakazy mogą wydawać przełożeni różnych stopni
– zarówno przełożeni wyżsi jak i przełożeni lokalni.

Kan. 600.
Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego., Instrukcja Faciem tuam Domine requiram, Libreria Editrice Vaticana,
Watykan 2008; B. Szewczul, 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,
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010, s. 6585; A. Skorupa SDS, Posłuszeństwo zakonne w życiu „podwładnego” 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, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010, s. 87-108; A. Skorupa SDS, Sprawowanie
władzy zakonnej według „Faciem tuam, Domine, requiram”. Studia Salvatoriana
Polonica, t. 4, s. 209-220.
52
Vita consecrata 43.
50
51
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1.3.4. Bezprawna nieobecność trwająca pół roku
Zakonnik jest zobowiązany przebywać we własnym domu zakonnym. Dom ten można opuścić za zgodą przełożonego53. Prawodawca
przewiduje także okoliczności, które usprawiedliwiają wydanie pozwolenia na pobyt poza domem zakonnym nieobecość. Przełożony
wyższy za zgodą rady może zezwolić na pobyt poza domem zakonnym do okresu jednego roku. Dłuższy pobyt poza domem zakonnym
jest uzasadniony ratowaniem zdrowia, studiami oraz wykonywniem
apostolatu w imieniu instytutu. Domu zakonnego nie można opuszczać bez pozwolenia przełożonego. To pozwolenie dotyczy zarówno
opuszczenia domu jak i czasu tej nieobecności. Nieobecność bezprawna, to taka, na którą nie wyraził zgody przełożony, trwająca pół roku54
i jest przestępstwem, za które może zakonnik duchowny być wydalony
z instytutu55.
1.3.5. Wielkie zgorszenie powstałe wskutek zawinionego
zachowania się członka
Bardzo ogólna norma zawarta w kan. 696, wskazująca, że przyczyną
wydalenia może być także jakiekolwiek zachowanie zakonnika, które
powoduje wielkie zgorszenie. Chodzi o zgorszenie powstałe na skutek
niewłaściwego zachowania, za które odpowiedzialny jest zakonnik duchowny. Można wskazać takie zachowanie niegodne zakonnika, które
powoduje zgorszenie, winnym jego powstania jest zakonnik. Takie zachowanie może dotyczyć sfery ekonomicznej, czy obyczajowej.
1.3.6. Inne podobne poważne przyczyny, określone ewentualnie
własnym prawem instytutu
Kolejna, w sposób bardzo ogólny wyrażona przyczyna wydalenia
fakultatywnego. Przyczyna ta musi być równie poważna jak wyżej wymienione. Może ona ewentualnie być regulowana w prawie własnym
instytutu. Fakt, czy przyczyna ta będzie określona w prawie własnym
czy nie, nie będzie miała wpływu na możliwość wydalenia. Można
wskazać na takie zachowanie duchownego zakonnika, które nie jest
Kan. 665. M. Bilska CSSJ, Obowiązek zamieszkania zakonnika we własnym
domu zakonnym, Msp. Lublin 2010, s. 255-259.
54
Por. kan. 395 §4.
55
Por. Kan. 695 i 665.
53
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zgodne z charyzmatem instytutu, jego duchowością czy celem. Jak
wszystkie wyżej wymienione przyczyny wydalenia muszą być poważne, zewnętrzne, poczytalne i prawnie potwierdzone56.
2. Procedura
Procedura wydalenia z instytutu zakonnego jest określona w normach KPK 1983. Przełożony zakonny jest zobligowany do zachowania
procedury. Zastosowanie tej procedury zależy od rodzaju przestępstw
popełnionych przez duchowwnego zakonnika. Kodeks obowiązujacy
przewiduje za niektóre przestępstwa karę wydalenia z powodu faktu
popełnienia przestęptwa (ipso facto), za niektóre wydalenie obligatoryjne a za niektóre wydalenia fakultatywne.
2.1. Wydalenie ipso facto
W przypadku przestępstw normowanych w kan. 694 duchowny zakonny zostaje wydalony na skutek popełnionego czynu. W takim przypadku przełożony jest zobowiązany zebrać dowody, aby potwierdzić
fakt odstąpienia od wiary katolickiej usiłowania zawarcia małżeństwa.
Notoryczne odstąpienie od wiary katolickiej dokonuje się zgodnie
z przepisami prawa. kościelnego W tym przypadku konieczne jest udokumentowanie, że zakonnik – duchowny wystąpił z Kościoła katolickiego, lub wstąpił do niekatolickiej grupy wyznaniowej. Potwierdzeniem
takiego faktu jest dokument sporządzony przez kompetentną władzę
kościelną lub wiarygodne świadectwa osób, które wiedzą o łączności
zakonnika duchownego z akatolicką grupą religijną57. Kolejnym dokumentem może być wyrok sądu, który potwierdzi apostazję, schizmę
lub herezję zakonnika duchownego. Wydalenie z instytutu następuje
z chwilą odstąpienia od wiary katolickiej.
Najbardziej przekonującym dowodem wydaje się przedstawienie od
byłego podwładnego skróconego odpisu z Urzędu Stanu Cywilnego.
Ten dokument stanowi obiektywne potwierdzenie faktu zawarcia kontraktu cywilnego. Zakomunikowanie, że duchowny zakonny usiłował
Zob. kan. 696.
Z. Tracz, Przynależność do Kościoła Katolickiego, w: 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, red.:
J. Krukowski, Z. Tracz, Łódź 2009, s. 201-225; W. Wenz, Apostazja i formalny akt
wystąpienia z Kościoła. Zasady postępowania w świetle norm kościelnych, Studia
Salvatoriana Polonica, t. 4, s. 129-152.
56
57
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zawrzeć małżeństwo, choćby tylko cywilne albo informacja że zawarł
kontrakt cywilny jest równoznaczne z oświadczeniem, że został on
wydalony z instytutu na mocy samego prawa. Wydalenia następuje
z datą usiłowania zawarcia małżeństwa.
Jeśli okaże, że niemozliwe jest otrzymanie dokumentu potwierzającego usiłowanie zawarcia małżeństwa, wtedy można sięgnąć po dowody pośrednie. Opinie wiarygodnych świadków, wspólne zamieszkanie,
nazwisko dzieci uczęszczających do szkoły czy na katechezę mogą być
dowodem na zawarcie małżeństwa cywilnego. Chociaż są to dowody
pośrednie, ich uzyskanie może trwać dłuższy czas, jednak wydalenie
następuje z chwilą zawarcia małżeństwa cywilnego.
Po zebraniu dowodów przez przełożonego przełożony jest zobowiązany stwierdzić zainstnienie faktu zawarcia małżeństwa lub notorycznego odstapienia od wiary katolickiej. Po stwierdzeniu takiego
faktu zakonnik duchowny został wydalony z instytutu na mocy samego prawa.
2.2. Wydalenie obligatoryjne
Wydalenie obligatotoryne jest obowiązkiem władz zakonnych na
skutek popełnionych przestępstw. Według normy kan. 695 przestępstwa
te zostały wymienione w kan 1395, 1397 i 1398. Procedura wydalenia
obligartoryjnego wymaga od przełożonego wyższego zebrania dowodów odnośnie do faktów i poczytalności oskarżonego. Gromadzeniem
i oceną dowodów zobowiązany jest zająć się przełożony wyższy. Do
wykonania tego zadania może on wyznaczyć także inną odpowiednią
osobę, zgodnie z kan. 1717§ 1. Kolejnym krokiem przełożonego jest
zakomunikowanie oskarżonemu o stawianych mu zarzutach i przedstawienie dowodów. Zebranie dowodów należy tak przeprowadzić,
aby nikt nie poniósł szkody podczas dochodzenia58. Do akt sprawy
należy włączyć także dokumenty zawierające odpowiedzi oskarżonego oraz argumenty jego obrony. Prawo wymaga, aby działania przełożonego były udokumentowane i podpisane akta przez przełożonego
wyższego i notariusza należy przesłać do najwyższego przełożonego59.
Najwyższy przełożony wraz ze swoją radą, która powinna składać się
z minimum 4 członków powinien przystąpić do rozważenia dowodów.
58
59

Kan. 1717§ 2.
Kan. 697.

164

KS. AMBROŻY SKORUPA

[18]

Decyzja o wydaleniu z instytutu zostaje podjęta w kolegialnym głosowaniu, po którym przełożony najwyższy wydaje dekret wydalający.
W dekrecie należy przedstawić argumenty faktyczne i prawne uzasadniające wydalenie60. Kolejnym etapem jest przesłanie dekretu do
zatwierdzenia kompetentnej władzy hierarchicznej. W przypadku instytutu na prawie diecezjalnym jest to biskup dieczji zamieszkania
zakonnika, zgodnie z kan. 103; natomiast w przypadku instytutu na prawie papieskim jest to Stolica Apostolska. Jeśli dekret zostanie potwierdzony, wtedy może nastąpić notyfikacja – urzędowe powiadomienie
o wydaleniu. Do ważności tego dekretu należy informacja, że wydalony ma dziesięć dni od chwili otrzymania informacji na złożenie rekursu hierarchicznego do Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Wniesienie rekursu powoduje
zawieszenie dekretu. Potwierdzenie dekretu oraz upływ dziesięciu dni
od otrzymania dekretu powoduje wydalenie z instytutu.
2.2.1. Wydalenie w przypadku delicta graviora
W przypadku przstępstwa przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu,
popełnionego przez duchownego zakonnika z osobą nieletnią poniżej
osiemnastego roku życia, ordynariusz zakonny po otrzymaniu wiadomości, przynajmniej prawdopodobnej, powinien rozpocząć wstępne
badanie. Po przeprowadzeniu tego badania wstępnego winien powiadomić o tym Kongregację Nauki Wiary, która wskaże ordynariuszowi
sposób postępowania. Wydalenie następuje po udowodnieniu przestępstwa i wydania stosownego dekretu61.
2.3. Wydalenie fakultatywne
Procedura wydalenia fakultatywnego regulowana jest w kan. 697.
Przełożony wyższy, po otrzymaniu informacji o popełnieniu przestępstwa powinien wszcząć proces o wydalenie. Sam, lub przez inną
odpowiednią osobę powinien zebrać i uzupełnić dowody. Następnym
etapem jest upomnienie kanoniczne wysłane do oskarżonego.
W tym upomnieniu powinno być wyraźnie zaznaczone, że jeśli postawa duchownego zakonnika nie zmieni się, wtedy przełożony podejKan. 699.
Jan Paweł II. List apostolski motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela,
AAS 93 (2001) 737-739.
60
61
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mie procedurę wydalenia z instytutu. Wobec postawionych zarzutów
i ostrzeżeń poniesienia konsekwencji karnych, oskarżony musi mieć
możliwość obrony. Jeśli upomnienie okazało się nieskuteczne, po piętnastu dniach należy skierować drugie upomnienie. Po wysłaniu drugiego bezskutecznego upomnienia przełożony wyższy wraz ze swoją
radą przystępuje do oceny oskarżenia. Jeśli przełożony wraz z radą
uznają fakty, że niepoprawne postępowanie zakonnika duchownego
jest pewne, obrona niewystarczajaca, wtedy należy przesłać wszystkie akta podpisane przez notariusza do przełożonego generalnego, jak
w przypadku wyżej opisanego wydalenia obligatoryjnego. Przełożony
generalny podejmuje decyzję wraz z radą i przesyła dekret wydalenia
do Stolicy Apostolskiej.
3. Skutki prawne wydalenia
Przez prawne wydalnie ustają prawa i obowiązki wynikające z profesji. Duchowni wydaleni z instytutu zakonnego nie mogą wykonywać
władzy święceń. Zgodnie z kan. 701 duchowny wydalony z instytutu
zakonnego nie może wykonywać władzy święceń. Duchowny taki jest
bowiem w karze sysupensy, która zabrania mu wykonywania wszystich aktów władzy święceń62. Wydalenie z instytutu i zakaz wykonywania władzy święceń nie zobowiązuje jednak więzów inkardynacji
z instytutem63. Członek instytutu zakonnego zostaje inkardynowany
do instytutu przyjmując święcenia diakonatu. Trwające, mimo wydalenia, więzy inkardynacji zobowiązują ordynariusza zakonnego do
przeprowadzenia procesu dyspensowania od przeszkody celibatu i innych obowiązków wynikających ze święceń64. Podstawą takiej normy
są trwające więzy inkardynacji.
W przypadkach takich przestępstw popełnionych przez duchownych zakonnych jak: usiłowanie zawarcia małżeństwa, choćby tylko
Kan. 1333 - § 1. Suspensa, która może być stosowana jedynie do duchownych,
zabrania:
1° wszystkich lub tylko niektórych aktów władzy święceń; zob. M. Bider, Wydalenie
fakultatywne, s. 168-169.
63
J. Beyer, La dimissione nella vita consacrata, w: Procedimenti speciali nel diritto canonico, Città del Vaticano 1992, s. 337-356; M. Bider, Wydalenie fakultatywne, s. 170.
64
Kongregacja Nauki Wiary, Normy dyspensowania od celibatu kapłańskiego. Normy proceduralne, art. 1, tekst polski: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty
Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, s. 68-71; (AAS 72 (1980) 1136-1137.
62
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cywilnego, przestępstwa apostazji, herezji lub schizmy, jak suspensa
jest karą mocą samego prawa dla duchownych65.
Wykonywać władzę święceń może dopiero po zezwoleniu biskupa
diecezjalnego, który przynajmniej zezwoli na wykonywanie święceń.
W dalszym etapie może taki zakonnik zostać przyjęty na okres próby i inkardynowany do diecezji, zgodnie z przepisami kan. 693, 267
i 269. W przypadku wydalenia obligatoryjnego lub fakultatywnego zawieszenie wykonywania władzy święceń następuje z chwilą uprawomocnienia się dekretu. Wydalony z instytutu zakonnego duchowny nie
może wykonywać władzy święceń. Ewentualne wykonywanie tej władzy może umożliwić decyzja życzliwego biskupa diecezjalnego, który
po okresie próby może go inkardynować do diecezji.
Wydalenie z instytutu nie upoważnia wydalonych do otrzymania
wynagrodenia czy restytucji za pracę wykonaną w instytucie. W intytucie mieszkali, mieli zapewnione wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia działności zgodnej z duchem instytutu. Wydalony nie może
się domagać wynagrodzenia ani restytucji, jednak instytut powinien
zachować wobec wydalonych słuszność i ewangeliczną miłość66.
4. Ocena procedury
Procedura wydalenia duchownych z instytutu zakonnego jest jas
no skonstruowana. Kompetencje są rozpisane bardzo precyzyjnie67.
Jednak w niektórych punktach pojawiają się pewne wątpliwości
w odniesieniu do kościelnego prawa procesowego. Zgodnie z normą kan. 1448 sędzia nie powinien przyjmować sprawy, w której jest
w jakiś sposób zainteresowany z powodu wielkiej zażyłości czy niechęci. Według tego prawa kan. 1449 oskarżony ma prawo wnioskować
o wykluczenie ze składu sędziego, wobec którego miałby pewne zarzuty, czy wątpliwości. Oskarżony zakonnik może mieć zarzuty wobec przełożonego wyższego czy najwyższego albo któregoś z radnych.
W obowiązujących normach nie ma możliwości wykluczenia ze składu decydujących o wydaleniu kogokolwiek. Można sobie wyobrazić
Suspensa z mocy samego jest przewidziana w kan. 1370 §2, 1378 §2, kan. 1390
§1, 1394 §1.
66
Kan. 702; M. Bider, Wydalenie fakultatywne, s. 186.
67
Zob. A. Skorupa, Kompetencje wyższego przełożonego zakonnego i jego rady
w procesie wydalenia z instytutu zakonnego, w: Kościelne prawo procesowe. Materiały
i studia, t. 3, red. A. Dzięga. M. Wróbel, Lublin 2003, s. 289-303.
65
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sytuację, kiedy oskarżony wykaże, że urzędujący przełożony wyższy,
który kompletuje dowody przeciw niemu był, jeszcze niedawno, jego
spowiednikiem lub kierownikiem duchowym. Taka sama sytuacja
może dotyczyć także przełożonego najwyższego lub któregoś z członków jego rady. Zgodnie z kan.1550 wiadomości uzyskane w sakramencie pokuty nie mogą być uznane nawet jak ślad prawdy. Dlatego
uzasdnionym byłoby wycofanie takiego radnego ze składu decydującego o wydaleniu68. Natomiast trudne do uzasadnienia byłoby usunięcie z tego składu najwyższego przełożonego. Istniejące normy nie dają
jasnych podstaw do rozwiązania tego problemu. Zasadnym byłoby
wprowadzenie zasady, że w sytuacji uzasadnionej zastępca przełożonego najwyższego przejmuje rolę przewodniczącego. Jeszcze bardziej
uzasadnionym byłoby umożliwienie przełożonemu wyższemu powołania trybunału, który zajmowałby się wydaleniem.
Zakończenie
Duchowny zakonny w instytucie realizuje swoje powołanie podążając drogą właściwą dla charyzmatu instytutu. Postawa duchownego
zakonnego niezgodna z powołaniem kapłańskim jak również z charyzmatem instytutu może być przyczyną wydalenia z instytutu zakonnego. Przyczynami wydalenia może być głoszenie doktryny niezgodnej
z nauczaniem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, jak również przyjęcie postawy niezgodnej ze stanowiskiem Kościoła. W artykule przedstawiono egzemplarycznie wypowiedzi Kongregacji Nauki Wiary,
które dotyczą kwestii doktrynalnych jak i moralnych. Uporczywe
głoszenie pogladów uznanych przez Stolicę Apostolską za niezgodne
z doktryną katolicką, uznanych przez Kościół za takie może być przyczyną wydalenia z instytutu. Wydalenie z instytutu zakonnego może
być także konsekwencją postawy niezgodnej z dyscypliną kościelną jak
i zakonną. Postawy takie, są powodem poważnego skandalu wymagają
reakcji ze strony kompetentnych przełożonych zakonnych. Przełożeni
zobowiązani są działać zgodnie z procedurami, których normy są
zawarte w KPK 1983 i innych dokumentach kościelnych. Podjęcie
własciwej procedury jest uzależnione od tego z jakim przestępstwem
duchownego zakonego mamy do czynienia. Za przestępstwa okreś
lone w kan. 694 zakonnik wydalony jest z mocy popełnionego czynu
68

Por. Kan.1448-1449.
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(ipso facto). W związku z tym trzeba zachować procedurę przepisaną
w tym kanonie dla tej formy wydalenia. Inna jest procedura w okoliczności popełnionych przestępstw opisanych w kan. 695 i 1395, za popełnienie których ustawodawca przewidział wydalenie obligatoryjne.
W sytuacji popełnionych przestępstw wskazanych w normie kan. 696
przełożony jest zobowiązany podjąć procedurę wskazaną w kan. 697.
Na uwagę zasługuje uprawnienie oskarżonego do obrony, udział notariusza w sprawie, podjęcie decyzji przez przełozonego najwyższego
i zatwierdzenie dekretu przez kościelną władzę hierarchiczną – Stolicę
Apostolską lub biskupa diecezjalnego, w zależności od stopnia zatwierdzenia instytutu.
Causes and process for dismissal of members from religious institute
A religious in an institute fulfills his vocation by following the way adequate to the
charism of the institute. An attitude unsuited to a religious’ priestly vocation as well as
to the institute’s charism, can be the cause of dismissal from religious institute. Among
the causes of dismissal can be diffusion of doctrine inconsistent with the magisterium
of the Church or an attitude incompatible with position of the Church. In the article
were presented some exemplary statements of the Congregation for the Doctrine of the
Faith regarding doctrinal and moral questions. Stubborn diffusion of views recognized
by the Holy See as opposed to the Catholic doctrine, may be another cause for dismissal
from an institute. Dismissal from religious institute may also result from an attitude
incompatible with the ecclesiastical and religious discipline. Attitudes causing grave
scandal require reaction of the competent religious superiors. The superiors are obliged
to act in accordance with the process regulated by the norms included in the CCL 1983
and in other ecclesiastical documents. Choosing proper process depends on the nature
of an offense committed by a religious. For offenses described in can. 694 a religious
is dismissed by the fact itself of committing the offense (ipso facto). Therefore the
process described in the cannon for this form of dismissal must be kept. In instances
of offenses described in cannons 695 and 1395, for which the legislator provided an
obligatory dismissal, the process is different. In case of offenses pointed out in can.
696 the superior is obliged to initiate process indicated in can. 697. The right of the
accused to self-defense, participation of a notary in the process, required decision by
the major superior and approval of a decree by ecclesiastical hierarchical authority
– the Holy See or diocesan bishop, depending on the approval level of the institute,
deserves attention.
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– 4. Przesłanki metody w kanonistyce.

Wstęp
W ostatnich latach można zaobserwować powrót do tematu dotyczącego metody kanonistyki. Pojawiają się opracowania1 podejmujące
ponownie problematykę, z którą kanonistyka w ubiegłym stuleciu miała do czynienia, oferując jednocześnie dość szerokie spektrum współistniejących obok siebie różnych rozwiązań. Wskazuje to, że obok
innych problemów podejmowanych przez kanonistykę w XX w. (prawo Kościoła a prawo w Kościele, charakter prawny prawa kanonicznego, uzasadnienie istnienia prawa w Kościele, ontologiczne źródła
istnienia prawa w Kościele) problematyka metodologiczna stanowiła
jeden z głównych tematów, a wręcz „problem centralny”2 ówczesnej
działalności naukowej prawników, kanonistów i teologów.
W kontekście powyższego stwierdzenia dwóch zasłużonych dla
nauki kanonistów można wskazać na podstawowe przyczyny takiego
stanu rzeczy. Pierwsza z tych przyczyn dotyczy z pewnością braku poPor. np. S. M. Passini, Il metodo nel diritto. Il rapporto tra teologia, filosofia,
e diritto nella riflessione canonistica contemporanea, Roma 2002; M. Visioli, Il diritto della Chiesa e le sue tensioni alla luce di un’Antropologia teologica, Roma 1999;
P. Gherri, Canonistica, Codificazione e metodo, Roma 2007.
2
A. M. Rouco-Varela, E. Corecco, Sacramento e diritto: antinomia nella Chiesa?
Riflessioni per una teologia del diritto canonico, Milano 1971, s. 20.
1
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rozumienia co do charakteru naukowego kanonistyki, która zaliczana
jest czy to do nauk prawnych, czy teologicznych lub równocześnie ujmowana jest jako nauka prawna i teologiczna. Z tą kwestią związana
jest druga przyczyna, a mianowicie ta, która dotyczy jednoznacznego
określenia odpowiadającej każdej z dyscyplin naukowych metodzie.
W doktrynie trudno jest o jednoznaczne określenie tego, czym jest metoda teologiczna, czym zaś – metoda prawna oraz jaką rolę odgrywają
te dwie metody w poznawaniu prawa kanonicznego.3 Trzecia przyczyna dotyczy szerszego zakresu, gdyż wykracza poza kanonistykę.
Problem metody naukowej nie był w ubiegłym stuleciu problemem
traktowanym jedynie przez kanonistykę, ale był i jest nadal określany
jako problem współczesnej kultury i nauki, w ramach której poruszane
zagadnienia epistemologiczne zostają uwieńczone nowymi propozycjami i rozwiązaniami.4
Tematyka metody badawczej nie obejmuje jedynie zakresu dobrze
zastosowanej techniki opartej na umiejętnym stosowaniu przyjętych
reguł i założeń oraz związków między nimi. Dotyczy ona bowiem
sposobu ludzkiego poznania, a więc problemów związanych z ludzką
egzystencją. Niesie to ze sobą konieczność nieustannego pogłębiania
problematyki ludzkiego istnienia i działania, w tym przede wszystkim
procesów poznawczych. Taka możliwość (jeśli nie wręcz konieczność)
w podejściu do badań nad metodą znajduje swoje uzasadnienie w odniesieniu do form społecznego współżycia kształtowanych i wyrażanych
przez prawo. Prawo trzeba poznać (zrozumieć je) po to, by realizować wyrażony w nim cel. Zagadnienie metody poznania nie posiada
jedynie charakteru opracowania naukowego lecz dotyczy praktycznych form ludzkiego postępowania, problematyki miejsca człowieka
w rzeczywistości, która go otacza i którą współtworzy poprzez formy
współpracy oparte na przysługujących prawach i obowiązkach.

3
G. Feliciani, Le basi del diritto canonico. Dopo il Codice del 1983, Bologna
1984, s. 62.
4
Por. np. R. Popper, Logica della scoperta scientifica. Il carattere autocorretivo della scienza, Torino 1995; T. S. Kuhn, La struttra delle rivoluzioni scientifiche,
Torino 1995; P. K. Feyerabend, I. Lakatos, Sull’orlo della scienza. Pro e contro il metodo, Milano 1995; P. K. Feyerabend, Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza, Milano 1995.
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1. Metoda kanonistyki w ujęciu historycznym
Obecna dyskusja wokół metody kanonistyki zdominowana jest
przez dyskusję stanowisk traktujących ją jako dyscyplinę teologiczną
i prawną. Takie ujęcie nie jest wynikiem jedynie dzisiejszych sposobów myślenia o prawie, ale posiada swoje historyczne uwarunkowania. Kanonistyka bowiem wyrosła z teologii. Jako pierwsza spośród
dyscyplin teologicznych usamodzielniła się jako nauka autonomiczna
i jako taka kształtowała się do czasów współczesnych, przechodząc
przez różne sposoby jej rozumienia. Warto zatem przyjrzeć się temu
procesowi i ukazać rozwój kanonistyki w jej związkach z rozwojem
teologii, zwracając uwagę na kształtowanie się różnych sposobów metodycznego podejścia do prawa kanonicznego.5
1.1. Epoka pregracjańska teologii patrystycznej (ius vetum)
Pierwszy, patrystyczny okres rozwoju teologii posiada charakter
gnostyczno-mądrościowy o silnym zabarwieniu egzystencjalnym,
w którym poszukuje się całościowej odpowiedzi na pytania dotyczące
życia ludzkiego w świetle Objawienia. Cechą charakterystyczną teologii jest filozoficzny eklektyzm o podłożu neoplatońskim, niezdolny do
metafizycznego i ontologicznego przedstawienia danych Objawienia.
W tym okresie prawodawstwo kościelne stawia sobie za cel przede
wszystkim rozwiązywanie konkretnych problemów. Nie daje tym samym podstaw do stworzenia organicznego i wypracowanego koncepcyjnie systemu, a co za tym idzie przeprowadzenia teoretycznej
i systematycznej refleksji.
Impulsem dla nowego podejścia do kanonistyki było odnalezienie
ok. połowy XI w. Digestów Justyniana, które od tego momentu stały
się nowym prawem ówczesnych społeczeństw, dalekim od ratio czy
voluntas imperii, lecz opartym na imperium rationis.6 W odróżnieniu
od nowego prawa społeczeństw świeckich prawo kanoniczne, oparte
o istniejące lokalne prawodawstwo w konkretnych sprawach, musiało
poszukiwać swojej wewnętrznej jedności. Proces ten został również
Taki sposób periodyzacji historii rozwoju kanonistyki zaproponował E. Corecco,
Considerazioni sul problema dei diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Aspetti metodologici della questione, w: Idem, Ius et Communio. Scritti di
Diritto Canonico, Casale Monferrato 1997, t. 1, ss. 245-278 (zwł. 246-253).
6
L. Gerosa, Teologia del diritto canonico: fondamenti storici e sviluppi sistematici, Varese 2005, s. 186.
5
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sprowokowany wymogami reformy gregoriańskiej, dążącej do ujednolicenia prawa poprzez umiejętne sięgnięcie do pierwotnej tradycji
Kościoła. Wiązało się to z koniecznością pozbycia się sprzecznych z tą
tradycją późniejszych rozwiązań prawnych oraz uzupełnienia braków
i luk legislacyjnych, powstałych na skutek tego procesu.
Duża zasługa w całym procesie uzgodnienia prawa Kościoła pierwotnego oraz praw, które przez gregoriańskich reformatorów zostały uznane za nieobowiązujące, aczkolwiek zakorzenione w kościelnej
tradycji, przypada Iwonowi z Chartres oraz jego dziełom Decretum
i Panormia. Dzieło dokonane przez niego nie miało swojego źródła
jedynie w praktycznej potrzebie, ale odwoływało się do teologicznych
przekonań. Punktem, wokół którego koncentrowało się jego myślenie
przy tworzeniu kompilacji było pojmowanie Tradycji Kościoła, która doprowadziła do konkretnych rozwiązań prawnych. Przeciwstawił
w ten sposób prywatne kryteria i założenia reformatorów gregoriańskich
kościelnej Tradycji, która jako zwornik jedności decydowała o współistnieniu starszych i młodszych regulacji prawnych. Gregoriańskiej
metodzie „derogacji” przeciwstawił własną metodę „harmonizacji”,
stając się w ten sposób pierwszym przedstawicielem Kościoła, który
podjął teologiczną refleksję wokół podstawowych zasad prawa kanonicznego, czemu dał wyraz w swoim Prologu.7 W oparciu o Tradycję
– którą rozumiał jako depozyt prawdy Objawionej sub specie iuris –
poszukiwał najgłębszych racji istnienia różnych norm prawnych, dostrzegając, ukazując i argumentując wewnętrzną jedność często, jak
mogłoby się zdawać, sprzecznych norm prawnych. Dał temu wyraz
w swoich kolekcjach prawa. W tej perspektywie traktował normę prawną, jak widać to w Prologu, sub specie veritatis. Tym samym wskazał
na metodologiczną drogę odczytywania kościelnego prawodawstwa,
które nie może być wyobcowane z Tradycji. W niej bowiem należy
poszukiwać tego co stałe, niezmienne, istniejące jako fakt Objawienia,
a ukazujące się w historycznej postaci. W swoim metodycznym myś
leniu zaanektował teologalne podejście Ojców Kościoła do problematyki zależności pomiędzy Starym a Nowym Testamentem.8 Wskazał

7
J. Wercmeister, Le premier „canoniste”: Yves de Chartres, w: Revue de Droit
Canonique, 47 (1997), s. 53.
8
L. Gerosa, dz. cyt., ss. 188-192.
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wyraźnie, że nie da się zrozumieć kościelnych reguł bez odwołania się
do Tradycji i teologii, która tę Tradycję poznaje i przedstawia.
1.2. Epoka teologii scholastycznej (ius novum)
Teologia tego okresu charakteryzuje się tym, że dane Objawienia
przedstawiane są w oparciu o koncepcyjne schematy myślenia arystotelesowskiego. Tym samym prawdy objawione jawią się dość często
jako zbytnio zontologizowane, abstrakcyjne, dedukcyjnie ahistoryczne
a przy tym jednocześnie dalekie od konkretnych potrzeb codziennego
życia religijnego w jego wielu wymiarach: liturgicznym, duchowym
czy duszpasterskim.
Prawo kanoniczne nie poddaje się temu systemowi teologicznych koncepcji, bazujących na sylogizmach teoretycznego rozumu.
Powodem tej sytuacji jest bowiem jego zbliżenie się do odradzającego
się i coraz silniej obecnego w chrześcijańskiej Europie prawa rzymskiego. Wyraża się to w wykorzystywaniu metod poznania, wykładu
i stosowania prawa w tymże istniejących.
W takim kontekście teologicznym prawo kanoniczne, istniejące
w wymiarze ukazanym przez Iwona z Chartres, oddziela się strukturalnie od teologii. Wraz z dziełem Gracjana kanonistyka zaczyna
zdobywać swoją naukową autonomię. W przeciwieństwie do scholastycznych metod teologii, Gracjan w Concordantia discordantium canonum wskazuje na inną metodę, której cechą charakterystyczną jest
umiejętność uzgodnienia praw Kościoła w jeden harmonijny system,
czasami ponad sprzecznymi jego elementami. Jego dzieło nie jest zatem zwykłym zbiorem kanonów, lecz traktatem, który jest zdolny do
uzgodnienia tego, co wydawałoby się być między sobą niezgodne.9
Oddzielenie się kanonistyki od teologii sprawiło, że można było
konfrontować jej metodę z metodą stosowaną w odradzającym się prawie rzymskim. Prawo kanoniczne tworzy jednak swoją nową i oryginalną metodę, zakorzenioną w stale aktualnych i istniejących faktach
Objawienia, które interpretuje i, korzystając również z osiągnięć prawa
świeckiego, przedstawia w historycznym kontekście.
Punktem wyjścia kanonistyki są zatem dane Objawienia, istniejące
w świętych tekstach i przekazywane przez żywą Tradycję. Każda refleksja wokół prawa obowiązującego jest jednocześnie refleksją wokół
9

Tamże, s. 182.
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podstaw tego prawa, których nie poszukuje się w ludzkiej woli lecz
w Objawieniu. Ostatecznie to ono stanowi kryterium przynależności
prawnych regulacji do prawnego porządku Kościoła.
Z drugiej jednak strony można dostrzec także pewną stagnację
w rozwoju teologalnego podejścia do kanonistyki. Prawo kanoniczne staje się prawem powszechnym chrześcijańskiej Europy jako ius
commune, będąc tym samym przedmiotem powszechnej nauki prawa.
Wychodzi poza obręb społeczności kościelnej. Pojmowane jest jako
gałąź uniwersalnego porządku prawnego, do którego można stosować
formalną, scholastyczną koncepcję prawa. Konsekwencją tego stanu
rzeczy jest fakt, że tym co różni jeden porządek od drugiego nie jest
treść, lecz źródło jego pochodzenia. Bardzo bliski związek prawa kanonicznego z prawem społeczności świeckiej powoduje, że coraz bardziej oddala się ono od tajemnicy Kościoła, w której jest zakorzenione
i w której znajduje racje swojego istnienia, a tym samym i metodę
poznania. Dopiero synteza jedności zjawiska prawnego wokół ius divinum sive naturale sive positivum dokonana przez F. Suareza sprawiła, że prawo kanoniczne odzyskało swoją specyfikę w odniesieniu do
prawa świeckiego.10
1.3. Epoka teologii pozytywno-apologetycznej (ius novissimum)
Teologia tego okresu przyjmuje postać apologetyczną, co związane jest z reakcją na protestantyzm. Posługuje się zatem metodą apologetyczną biorąc za punkt wyjścia oficjalne nauczanie Kościoła. Na
pierwsze miejsce wybija się autorytet władzy oraz przekazywany
przez nią autorytatywny wykład wiary. Podstawę metody teologicznej
stanowi zdefiniowany tekst, za pomocą którego dowodzi się słusznych
racji wobec reformatorskich poglądów protestanckich. W konsekwencji scholastyczna metafizyka traci swoją dotychczasową moc twórczą
na rzecz nowych metod, chętnie przyjmowanych przez nauki świeckie, takich jak: metoda filologiczna, historyczna czy krytyczna. Tym
samym teologia coraz bardziej oddalała się od pierwotnego i zobowiązującego przekazu wiary, skupiając swoją uwagę na poprawności
apologetycznie przedstawianych wniosków.11

10
11

Tamże, s. 184.
Tamże, s. 182.
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W tym samym okresie prawo kanoniczne przyjmuje pozycje obronne w stosunku do prawa świeckiego, które próbuje odebrać mu racje jego istnienia. Rodzi się ius publicum ecclesiasticum jako prawo
konfesyjne i przyjmuje charakter pozytywno-apologetyczny na wzór
uprawianej teologii. Iusnaturalistyczne zasady przenikają do prawa
kanonicznego, które w ten sposób traci swoje eklezjologiczne korzenie. Pozytywizacja prawa kanonicznego sprawiła, że kanonistyka tego
okresu nie była w stanie dać zadowalających odpowiedzi na kwestie
dotyczące natury prawa kanonicznego podniesione przez M. Lutra
i zradykalizowane przez R. Sohma.
Dokonana kodyfikacja prawa kanonicznego była nie tylko odpowiedzią na kodyfikacyjne nurty ówczesnych porządków świeckich, ale
wychodziła naprzeciw sposobowi uprawiania teologii, zgodnie z którą Kościół istniał jako społeczność doskonała. Koncepcja społeczności doskonałej uzasadniała konieczność posiadania skodyfikowanego
prawa na wzór skodyfikowanego, analogicznego prawa świeckiego.
Konsekwencją istnienia tego stanu rzeczy była dominacja metody egzegetycznej w uprawianiu kanonistyki.
Pozytywnym elementem dla rozwoju kanonistyki tego okresu były
inspiracje w sposobie myślenia o prawie wzbudzone w encyklice
Mystici Corporis. Niestety jednak w większości rozważań i odniesień
do tajemnicy Kościoła jako mistycznego ciała Chrystusa nadal pojmowano wspólnotę wierzących jako społeczność doskonałą w kategoriach korporacyjnych.12
Zbyt silny związek kanonistyki z dziełem kościelnej kodyfikacji, egzegetyczną metodą, nawet w jej wyrafinowanej formie prezentowanej
przez świecką kanonistykę włoską oraz ścisły związek z teologią stojącą u podstaw myślenia prawnego sprawiły, że kanonistyka zamknęła się na pojawiające się w tym okresie nowe sposoby teologicznego
myślenia.
1.4. Epoka teologii spekulatywnej
Wraz z zapowiedzią soborowej odnowy i rewizji dotychczasowego
kodeksu prawa kanonicznego kanonistyka zaczęła wracać do swych
12
C. Redaelli, Il rinnovamento postconciliare, w: Il diritto canonico nel sapere
teologico. Prospettive interdisciplinarie, Quaderni della Mendola, 12, Milano 2004,
ss. 97-98.
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teologalnych korzeni. W dużej mierze zasługa w tym procesie przypadła samym kanonistom i prawnikom świeckim zajmującym się prawem
kościelnym. Sama teologia okresu soborowego i następującego bezpośrednio po nim doświadczyła procesu odnowy w kilku kierunkach
ściśle ze sobą powiązanych: biblijnym, patrystycznym, liturgicznym
i ekumenicznym. Wielokierunkowa odnowa teologii sprawiła, że nie
można było jej już traktować na zasadzie racjonalnego i dedukcyjnego
przedstawiania danych Objawienia. Teologia nie poszukuje aposteriorycznie w Piśmie św. i Tradycji dowodów dla swoich twierdzeń, lecz
jest krytyczną wiedzą w zakresie objawionej wiary, która w Piśmie św.
i Tradycji przekazywanej przez Kościół znajduje swój wyraz w wielu różnorakich przejawach. Punktem centralnym teologii stał się fakt
Objawienia w jego historycznym ujęciu i rozwoju.13
Wysiłek odnowy teologicznej inspirowany soborowymi wyzwaniami pozostawił w tyle wcześniejsze odniesienia teologii do prawa kanonicznego. Dotyczyło to zwłaszcza obszaru eklezjologii, która przestała
być ujmowana w kategoriach prawnych. Jednocześnie obserwujemy
w dalszym rozwoju teologii w kierunku eklezjologii komunii, że to
nowe ujęcie wspólnoty kościelnej dało impuls dla rozważań kanonistycznych, w których punktem wyjścia nie była struktura Kościoła
jako wspólnoty doskonałej, lecz wspólnota jako komunia. W takiej
wspólnocie należało odczytywać jej ponadczasowy wymiar prawny.
2. Metoda kanonistyki w posoborowej dyskusji
Punktem zwrotnym kanonistyki, sięgającym jeszcze okresu przedsoborowego, jest uznanie specyfiki prawa kanonicznego w stosunku
do prawa świeckiego. Pozostaje jednak niejednoznaczne stwierdzenie
dotyczące tego, w jaki sposób ta specyfika wpływa na metodę naukową
samej kanonistyki jako nauki. Wielość rozwiązań w tej kwestii można
sprowadzić do kilku podstawowych. Ich cechą charakterystyczna jest
to, iż wskazują na relację kanonistyki do teologii jak i do nauk prawnych. Kanonistyka zatem to:
1) dyscyplina teologiczna z metodą prawną (Mörsdorf, Aymans);
2) dyscyplina teologiczna z metodą teologiczną i prawną (Heimerl,
Pree, Berlingò);
3) dyscyplina teologiczna z metodą teologiczną (Corecco);
13

Tamże, ss. 93-94.
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4) dyscyplina prawna z metodą prawną (Fuerst, Hervada).
Zwolennicy każdego z przedstawionych podejść będą podkreślali
słuszność ich rozwiązań, a przeciwnicy będą stawiali zarzuty. Każde
z rozwiązań posiada swoje dobre strony, ale jednocześnie i ograniczenia. Można na nie spojrzeć wspólnie.
W pierwszych dwóch rozwiązaniach brakuje zgody między kryterium
epistemologicznym a metodologicznymi implikacjami, gdyż metoda
nie odpowiada naturze dyscypliny naukowej. Dwie następne ukazują
ów związek, ale, niestety, nie wskazują na racje wiążące kanonistykę
z teologią czy prawem. W tych rozwiązaniach zgodność metodologiczna nie wyjaśnia podejścia epistemologicznego jak również epistemologiczne podejście nie uzasadnia związku metodologicznego.14
Analiza na poziomie lingwistycznym pomiędzy epistemologią
a metodologią, wskazująca na rozbieżności pomiędzy nimi, nie oznacza
jednak, że na poziome koncepcyjnym te dwie rzeczywistości są sobie
przeciwstawne. Nie można traktować prawa kanonicznego jako pewnej nadbudowy czy elementu zewnętrznego w stosunku do Kościoła,
skoro stanowi ono wymiar normatywny Słowa i sakramentu, istnieje we wspólnocie jako komunii i w niej znajduje swoje uzasadnienie.
Prawo kanoniczne, którego natura zakorzeniona jest w samej strukturze Kościoła, a tę poznajemy jako fakt Objawiony, nie może stanowić
obiektu poznania w oparciu o argumentacje filozoficzne czy naukowe
poza obrębem dyscyplin teologicznych. Locus teologicus prawa kanonicznego wskazuje na konieczność odwołania się do osiągnięć metodologicznych stosowanych w teologii, a nie wypracowanych przez
nauki świeckie. Tylko teologia jest w stanie dać satysfakcjonujące uzasadnienie istnienia prawa Kościoła w jego naturze.
Dodatkowy problem związany z określeniem kanonistyki jako dyscypliny teologicznej lub prawnej oraz związanej z nimi odpowiedniej
metody dotyczy właśnie tej ostatniej. Problem i trudności związane są
z określeniem samej metody teologicznej i prawnej. Pierwsze zagadnienie w tej materii dotyczy określenia tego, czym jest metoda teologiczna i prawna. Drugie zagadnienie, które bezpośrednio wynika
z poprzedniego, dotyczy kwestii istnienia jednej lub wielu metod teologicznych i prawnych.
14

S. M. Pasini, dz. cyt., s. 60.
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Od XIX w. ciągną się nieustanne spory wokół metody w prawie.
Jako przykład mogą posłużyć wykłady, które prowadził F. C. von
Savigny w latach 1802-1803 w Marburgu. Jego zdaniem, przeważa
powszechna opinia, że każdy z dobrych prawników posiada własną
metodę, lecz o niej nie mówi.15
Nie brak tych, którzy twierdzą, że nie istnieją metody, które uzależnione są od przedmiotu poznania (np. metoda matematyczna, chemiczna, fizyczna). Podobne stwierdzenia padają w odniesieniu do
specyficznej metody prawnej służącej poznaniu prawa kanonicznego. Wyraża się to w stwierdzeniu, że nie istnieje metoda, dzięki której można studiować jakikolwiek inny porządek prawny czy ogólnie
samo prawo. Zamiast używać terminologii metody prawnej proponuje
się używanie terminu technik prawnych, które prowadzą do poznania
prawa w wielu jego wymiarach.16 Współczesne wymogi ogólnego sposobu rozumienia metody prawnej i uprawiania metodologii prawnej
w dużej mierze uzależnione są od wspólnej zgody odnośnie do tego,
czego chce się dokonać w samym prawie i z prawem.17 Także współczesna doktryna prawna mówi raczej o metodach specyficznych, ukształtowanych w naukach prawnych i odnoszących się do poszczególnych
gałęzi prawa. W dużej mierze metoda, którą posługują się prawnicy
w obrębie prowadzonych przez siebie badań, uzależniona jest od sytuacji, sposobu rozumienia i roli, jaką prawo spełnia w konkretnym
okresie swojego rozwoju.18 Współczesna filozofia i teoria prawa skłaniają się ku twierdzeniu, że metody prawne stanowią szczególny, ale
i dobrze rozwinięty, przypadek metodologii humanistycznej. Prawnik
może korzystać z logiki, analizy, argumentacji czy hermeneutyki – stosowanych we wszelkich dziedzinach humanistycznych – jako „czterech platform, dzięki którym jest on w stanie zbudować koherentną
metodę czy technikę interpretacyjną”.19 Metodologia prawna powinna
zatem wskazywać sposoby systematycznego procesu (konsekwentneH. M. Pawlowski, Introduzione alla metodologia giuridica, Milano 1993, s. 7.
Jest to postawa charakterystyczna dla świeckiej kanonistyki włoskiej. Por.
P. Fedele, Lo spirito del Diritto canonico, Padova 1962, ss. 49-50; V. Del Giudice,
Note conclusive circa la questione del metodo nello studio del Diritto canonico,
w: Archivio di Diritto Ecclesiastico, 2 (1940), ss. 11-12.
17
H. M. Pawlowski, dz. cyt., ss. 7-8.
18
M. Barberis, Breve storia della filosofia del diritto, Bologna 2004, ss. 7-11.
19
J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze, Kraków 2006, s. 268.
15
16
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go i niesprzecznego) poznania i stosowania prawa oraz rozwiązywania
problemu, co uwarunkowane jest w dużej, jeśli nie decydującej, mierze od znajomości jego źródeł.20
Podobnie rzecz ma się z metodą teologiczną, w przypadku której
„trudno mówić o jakiejś metodzie powszechnie i ogólnie obowiązującej w teologii”.21 Dzieje się tak gdyż teologia „nie stanowi wiedzy metodologicznie i epistemologicznie jednorodnej. Jest natomiast jednolita
i zwarta od strony psychologicznej, treściowej i przedmiotowej”.22
Z zarysowanych powyżej problemów, z którymi kanonistyka zmierza się od dłuższego czasu wynika kilka wniosków, które można syntetycznie przedstawić w następujący sposób: 1) nie ma zgody co do
charakteru naukowego kanonistyki: czy jest to dyscyplina prawna czy
teologiczna; 2) brak jest jednoznacznie określonej metody prawnej
i teologicznej, a co za tym idzie również powszechnie przyjmowanej
metody kanonistycznej; 3) istnieje brak jasno określonych form zależności pomiędzy prawem a teologią, które to zagadnienie stoi u podnóża dwóch pierwszych problemów.
W latach trzydziestych ubiegłego stulecia J. Kraft podjął próbę metodologicznego zbliżenia prawa i teologii, zwracając uwagę, że przedmiot nauki prawa posiada te same kwalifikacje co przedmiot teologii.
Zarówno prawo jak i teologia zajmują się systemem prawdy, który nie
jest konsekwencją procesu racjonalnego myślenia, lecz przedstawiony
jest przez podmioty cieszące się autorytetem. Jego zdaniem teologia,
posiadając za przedmiot swoich rozważań dane jej przedstawione bez
konieczności ich poszukiwania i wyodrębniania, jest obojętna na metody argumentacji oraz różne techniki. Może ona dowolnie posługiwać
się argumentacjami filozoficznymi, historycznymi, socjologicznymi,
psychologicznymi, które pozwalają poznać przedmiot jej przedstawiony. Skoro zatem teologia jest obojętna na metodologię, mogłaby
posługiwać się obok wspomnianych powyżej metod także metodą
prawną.23
Krytycy takiego podejścia dostrzegają jego niedoskonałości.
Zwracają uwagę, że prawo, które miałoby być przedmiotem wiary
H. M. Pawlowski, dz. cyt., s. 153.
R. Sobański, Metodologia prawa kanonicznego, Warszawa 2009, s. 34.
22
S. Kamiński, Metoda w teologii, w: W. Granat, Dogmatyka katolicka, Lublin
1965, tom wstępny, s. 153.
23
J. Kraft, Die Unmöglichkeit der Geisteswissenschaft, Frankfurt 1957, s. 36.
20
21
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wskazanym przez kościelny autorytet, w przeciwieństwie do innych
przedmiotów wiary, jest historycznie uwarunkowane, a przeto i zmienne. Także teologia, choć zajmuje się prawdami objawionymi i przekazywanymi przez Kościół, nieustannie poszukuje coraz pełniejszego
ich zrozumienia i głębszego sensu nie tylko samych w sobie i dla siebie, ale przede wszystkim jako prawd przekazywanych do wierzenia,
ucieleśnienia i świadczenia o nich w codzienności. Propozycja Krafta
zmierzała zatem ku stabilnej interpretacji danych objawienia, pozbawiając prawo jego wymiaru empirycznego i historycznego, a teologię
coraz głębszego poznania tychże prawd.24
3. Metoda
Osoby trudniące się problematyką metodologiczną w naukach
prawnych podkreślają, że – pomimo wskazanych powyżej problemów
w odniesieniu do prawa kanonicznego – zarysowuje się pewien obszar
poszukiwań, który obcy jest prawnym porządkom świeckim. Wobec
niemożności metodologicznie jednoznacznych rozwiązań w naukach
prawnych dostrzega się, że przyczyny tego stanu rzeczy znajdują się
po stronie braku pewnego całościowego ujmowania porządku współżycia społecznego. Podkreśla się pluralistyczny charakter społeczeństw,
których cechą charakterystyczną jest to, że nie powstają, jak dawniej,
w oparciu o jakiś porządek wcześniej ukonstytuowany na bazie wspólnie wyznawanych i akceptowanych wartości. W takich „jednorodnych”
systemach prawo było jedynie jednym z elementów, które wyrażały wspólne przekonania i normy. Współczesne społeczeństwa nie są
oparte na porządkach wcześniej ukształtowanych, lecz narzuconych
wymogami czasu, polityki czy władzy.25
W przeciwieństwie do tych społeczeństw wspólnota kościelna jawi
się jako komunia i to w najgłębszym tego słowa znaczeniu, w której
prawo tę komunię wyraża i jednocześnie pomaga ją zachować. Prawny
system Kościoła jest zintegrowany z wyznawaną w Kościele wiarą,
z przyjętymi moralnymi zasadami życia, ze zwyczajami, które wszystkie podporządkowane są realizacji misji Kościoła: ewangelizacji rzeczywistości ziemskiej i osiągnięcia zbawienia przez wszystkich. System
24
G. Lo Castro, Il mistero del Diritto. I. Del diritto e della conoscenza, Torino
1997, ss. 215-216.
25
H. M. Pawlowski, dz. cyt., s. 10.
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„scalony” jest ważną wskazówką i drogą poznania tego wszystkiego,
co w Kościele istnieje. W przypadku wspólnoty kościelnej nie chodzi zatem jedynie o poznanie poszczególnych elementów, lecz całości,
która decyduje o elementach ją tworzących.
Taką drogę odczytywania wymiaru prawnego Kościoła obserwujemy od zarania chrześcijaństwa. Wspólnota wiary w swych początkach
skupiona była na przepowiadaniu prawdy o żyjącym Chrystusie, który
umarł, ale zmartwychwstał. To przepowiadanie było skoncentrowane
na przekazie wiary i dawaniu jej świadectwa w praktyce codziennego życia. Życie wspólnoty chrześcijańskiej polegało na odczytywaniu
i naśladowaniu Chrystusowego stylu życia. Przekaz i praktyka wiary nie były jedynie stwierdzeniami o tym, na czym one polegają.
Nie stwierdzały tego, czym były i co przekazywały, ale pokazywały
jednocześnie jakie być powinny. Od samego początku życie wspólnoty, w której ucieleśniała się wyznawana wiara było dawaniem świadectwa wierze i zobowiązaniem postępowania zgodnie z nią. W życiu
codziennym świadectwo wiary było stwierdzeniem pewnego faktu
i jednocześnie stanowiło zobowiązanie do życia z nią zgodnego. Fakt
i powinność były ze sobą zespolone w taki sposób, że trudno było odróżnić to, co jest opisowe od tego, co nakazane. Sytuacja ta znalazła
swoje odzwierciedlenie w pierwszych symbolach wiary.
Życie wspólnoty chrześcijańskiej nie zaczynało się zatem od stanowienia praw. W niej prawa nie były stanowione, lecz przekazywane.26
Wspólnota odczytywała we własnej wierze wskazania dotyczące jej
powinnościowego postępowania, a następnie ujmowała je w dyscyplinarnych sformułowaniach. Odczytywanie i akceptacja wiary dokonywały się jednocześnie w praktyce chrześcijańskiego życia. Ostatecznie
zaś zostały wyrażone w formie dogmatycznej i normatywnej. Kościół
ujmuje zatem wiarę zarówno dogmatycznie, jak i normatywnie.
Tworząca się wspólnota chrześcijańska odczytując i poznając wiarę
dostrzegała jednocześnie jej zobowiązujące wymagania. Wraz z wiarą
poznawała prawo istniejące dla wspólnoty i we wspólnocie. Wspólnota
prawa nie tworzyła, lecz je odczytywała. Można zatem stwierdzić, że
wspólnota chrześcijańska pełniła podwójna rolę. Po pierwsze jej życie
było formą weryfikacji przyjętej i wyznawanej wiary. Wiara znajdowaR. Sobański, Nauki podstawowe prawa kanonicznego. 1. Teoria prawa kanonicznego, Warszawa 2001, s. 25.
26
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ła swoje ucieleśnienie w codzienności jej praktyki. Po drugie, czyniąc
analogię, można powiedzieć, że wspólnota chrześcijańska spełniała
niejako rolę dzisiejszego prawnika, który odczytuje prawo obowiązujące. Ta rzeczywistość stanowi pewną wskazówkę dla problemów
metodologicznych i metod stosowanych w obrębie nauk prawnych
i kanonistyki.
Metoda, którą posługują się prawnicy, ze względu na to, iż posiadają nieustanny kontakt z rzeczywistością prawa, nie jest im narzucana z zewnątrz. Pod wpływem wymagań konkretnego doświadczenia
prawnego, z którym mają do czynienia posługują się bezpośrednio
dostępnymi środkami, umożliwiającymi im poznanie rzeczywistości
wymagającej regulacji prawnych w taki sposób, by mogli zastosować
prawo. Prawo ma to do siebie, że jego interpretacja znajduje swoje
konkluzje w momencie aplikacji. Inaczej pozostaje literą bez kontaktu
z rzeczywistością. Prawo ma prowadzić do konkretnych decyzji, gdyż
jego funkcją jest regulacja życia społecznego. Dlatego też aplikacja
prawa do konkretnych sytuacji życiowych jest podstawowym momentem doświadczenia prawnego. Zatem sytuacja życiowa, która wymaga regulacji prawnych powinna być nie tyle odczytana w konfrontacji
z normami prawnymi, co z nimi raczej uzgodniona. Reguły prawne, ze
względu na to, iż są wiążące muszą zostać uzgodnione z rzeczywistością, do której się odnoszą. Aby móc zaaplikować odpowiednią normę
prawną należy najpierw ją zrozumieć i utwierdzić się w przekonaniu
co do jej pewności i słuszności.
Doświadczenie prawne, w którym aplikujemy normy do konkretnych sytuacji, sprawia, że trudno jest traktować system norm, który został wcześniej ukształtowany za coś preegzystującego w stosunku do
sytuacji. Normy prawne nie są tworzone dla samych siebie. Wyznaczają
one pewne kierunki działania, ale tworzą się w procesie interpretacji
konkretnej sytuacji prawnej. Przypadek poddawany normom musi być
z nimi uzgodniony oraz normy muszą być adekwatne do przypadku.
Te dwie rzeczywistości wzajemnie się warunkują.
Działalność prawna wymaga zatem nieustannego kontaktu z rzeczywistością. Trudno zatem przyjąć, by metoda, którą się prawnicy posługują nie stanowiła jednocześnie elementu tejże rzeczywistości, lecz
pochodziła jedynie z zewnątrz jako wcześniej wypracowana i stała.
Metoda łączy się bezpośrednio z konkretnym doświadczeniem prawnym. Jej akceptacja jedynie z zewnątrz sprawiłaby, że byłaby tak samo
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daleka od doświadczenia prawnego jak same normy w ich generalności i abstrakcyjności.
Doświadczenie relacji prawnej nie jest jednak udziałem prawnika,
który dokonuje interpretacji i aplikacji norm. On w nie „wchodzi”, ale
go nie tworzy, próbuje je zrozumieć i ukierunkować poprzez konkretne
rozwiązania. Autorami doświadczenia prawnego są ci, którzy tworzą
konkretną sytuację, wymykającą się spod kontroli i wymagającą regulacji. W stosunku do nich odnosi się zatem całokształt środków podejmowanych przez prawnika, w tym jego metoda postępowania, która
tym samym przestaje być jedynie jego własnością. Metoda, którą się
posługuje, dostaje się zatem pod kontrolę tych, w stosunku do których
jest stosowana, staje się własnością wspólnoty, od której zachowania
w dużej mierze zależy. Rola wspólnoty jest nie do przecenienia w ostatecznym uformowaniu adekwatnych do sytuacji norm prawnych.27
Jakie to ma znaczenie dla rozważań o metodzie? Usytuowanie dyskursu o metodzie w ramach doświadczenia prawnego sprawia, iż trudno w tym momencie mówić o czymś jednym i stałym, pochodzącym
z zewnątrz w stosunku do tego doświadczenia prawnego. Współczesny
dyskurs metodologiczny daleki jest od kartezjańskich dywagacji o jednej i uniwersalnej metodzie. Każdy bowiem sposób podejścia do badanego przedmiotu sprawia, że kształtuje się pewna charakterystyczna
metoda, której jedność i wyniki badań pozwalają na jak najpełniejsze
poznanie określonego przedmiotu. Takie podejście do badań wymaga
interdyscyplinarności ad intra i ad extra. Dotyczy to także prawa kanonicznego w obszarze badań epistemologicznych i metodologicznych.
Kanonistyka ubiegłego stulecia, w której problem metodologiczny
urósł do miana znaczącego, koncentrowała się na próbach jednoznacznego określania metody, którą się posługuje (prawna, teologiczna).
Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka.
Pierwszą z nich może być ogólne podejście do badań naukowych,
które pojawiło się jeszcze w XIX w. i w dużej mierze wpływało na
ujmowanie sposobu podejścia skoncentrowanego na tym, co doświadczalne i weryfikowalne. Spowodowało to wykształcenie się specyficznych metod badawczych, które nie były w stanie ująć całościowo
badanego przedmiotu, lecz koncentrowały się na jego aspektowości.
F. Viola, G. Zaccaria, Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del dirito, Roma-Bari, ss. 195-197.
27
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Ta znowu ze swej strony dość często rościła sobie pretensje do pełnego
wyrażenia rzeczywistości, której dotyczyła. I tak badania nad wymiarem lingwistycznym prawa, zredukowały ten fenomen do wyrażenia
językowego, co następnie przyczyniło się do uzależnienia metod badawczych od przedmiotu, który został uprzednio określony.
Odpowiedzią na takie podejście naukowe była rodząca się hermeneutyka filozoficzna (Schleiermacher, Dilthey, Gadamer), która z elementu pomocniczego, jakim była w obrębie teologii, filozofii czy prawa,
przybierała formę kompleksowego podejścia do rzeczywistości, obejmując całość doświadczenia ludzkiego w jego wszystkich przejawach.
Tym samym stawała się jednocześnie pomostem pomiędzy wieloma
metodami, transcendentując poziom metodologicznego podejścia.
Z pozycji pomocniczej dla wielu dyscyplin naukowych przeszła na poziom ontologicznego rozumienia rzeczywistości, podporządkowując
sobie tym samym aspekt metodologiczny. Kompleksowe zrozumienie
rzeczywistości nie pozwalało zatem na redukcję procesu poznania do
wypracowanych na własne potrzeby metod badawczych, lecz kierowało się ku przedrefleksyjnemu zrozumieniu samej rzeczywistości,
w której znajdują się przedmioty poddane poznaniu. Poznanie i zrozumienie faktu o charakterze egzystencjalnym wyprzedzały sam fakt,
który był jego produktem. Interpretacji wymagało zatem na pierwszym
miejscu samo doświadczenie (w tym prawne), a nie fakt, objęty regulacją. Aby jednak taka interpretacja nie zaciemniła istniejących reguł
należało się również odwołać do istniejących metod badawczych, których rola polegała przede wszystkim na tym, by dać pewne reguły kontroli i weryfikacji dokonywanych interpretacji. Niestety, nauki prawne
przez ostatnie dwa stulecia w znacznej mierze opierały się temu sposobowi odczytywania rzeczywistości, koncentrując swoje zainteresowania i sposoby funkcjonowania wokół obranych, ustabilizowanych
i wciąż pogłębianych metod badawczych.28
Kolejną przyczyną, tym razem na gruncie kanonistyki, było przeciwstawienie wiary rozumowi, teologii nauce, w tym także filozofii. Krytycy takiego podejścia podkreślają, że kanonistyka niezbyt
uważnie zwracała uwagę na problem gnozeologiczny, który znajduje się u podstaw problematyki epistemologicznej i metodologicznej.29
28
29
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Problematyka gnozeologiczna dotyczy bowiem wzajemnego stosunku sposobów poznania – w obrębie jego jedności – w odniesieniu do
przedmiotu, który jest dany i przyjmowany poprzez wiarę. Chociaż
„wiara, która opiera się na świadectwie Boga i korzysta z nadprzyrodzonej pomocy łaski, rzeczywiście należy do innego porządku niż
poznanie filozoficzne”30, to jednak owo rozróżnienie porządku poznania, co do źródła i przedmiotu nie stanowi przeciwstawieństwa, lecz
wymaga komplementarności. Pomiędzy poznaniem poprzez wiarę
i poznaniem rozumowym istnieje różnica, która nie stanowi jednak
o przeciwstawności czy całkowitej separacji pomiędzy nimi. Wiara potrzebuje zrozumienia, a rozum prowadzi ku wierze i na nią się otwiera.
„Nie ma więc powodu do jakiejkolwiek rywalizacji między rozumem
a wiarą: rzeczywistości te wzajemnie się przenikają, każda ma własną
przestrzeń, w której się realizuje”31, a „wiara wkracza nie po to, by
pozbawić rozum autonomii albo ograniczyć przestrzeń jego działania,
lecz po to tylko, by uzmysłowić człowiekowi, że w tych wydarzeniach
objawia się i działa Bóg Izraela”.32
Konsekwencją rozdziału wiary i rozumu w kanonistyce ubiegłego
stulecia, zwłaszcza w ujęciu szkoły monachijskiej, stały się charakterystyczne dla poznania teologicznego analizy o dominującym charakterze dedukcyjnym, gdyż przedmiot poznania dany jest poprzez
wiarę. Na rzeczywistość wiary należałoby jednak spojrzeć w sposób
charakterystyczny dla nauki i filozofii, gdyż wiara nie zastępuje rozumu, lecz umiejscawia się obok niego. To właśnie rozum wskazuje na
Bożą tajemnicę jako nowy horyzont badawczych odniesień i poszukiwań. Przedmiot poznania teologicznego, filozoficznego i naukowego
pozostaje ten sam w swym ontycznym istnieniu.33
Następną przyczyną jednoznacznego określenia metody kanonistycznej jako teologicznej jest wspomniany brak jednej, konkretnej
metody teologicznej, o czym zostało już wspomniane. Jeśli będzie się
próbowało mówić o jednej metodzie kanonistyki jako metodzie teologicznej, to należy mieć na uwadze, że ta ostatnia nie istnieje w jednej
swej postaci.
30
31
32
33

Jan Paweł II, Fides et ratio, n. 9 (dalej FR).
Tamże, n. 17.
Tamże, n. 16.
P. Gherri, dz. cyt., s. 243.
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Kolejna przyczyna trudności w jednoznacznym ujęciu metody kanonistycznej odnosi się do rozumienia prawa, a co za tym idzie także
metod jego poznania, które wzajemnie się sobie sprzeciwiają. Z jednej strony mamy do czynienia z ujmowaniem prawa jako rzeczywistości czysto ludzkiej (szkoła nawarryjska), której poznanie możliwe jest
w obszarze filozofii czy nauk prawnych. Z drugiej strony podkreśla się
całkowitą autonomię prawa kanonicznego jako rzeczywistości preegzystującej w stosunku do rzeczywistości ludzkiej, której poznanie jest
możliwe jedynie na obszarze teologicznym.
Różnego rodzaju rozwiązania zaproponowane w ubiegłym wieku
w odniesieniu do określenia kanonistyki jako dyscypliny naukowej
prawnej czy teologicznej wraz z charakterystycznymi dla niej jednostkowymi metodami ukazały jej nominalistyczne aspiracje metodologiczne, gdyż pod tym samym terminem (nomen) ukazywały
konceptualną różnorodność (substantia).34
Zarysowane jedynie powyżej przyczyny jednostkowego traktowania metody kanonistyki mają swoje przełożenie na sposoby poznania i nauczania fenomenu prawnego Kościoła. Fragmentacja procesu
poznania na poziomie gnozeologicznym prowadzi do wyodrębnienia
się niezależnych sposobów poznania (nauka, filozofia, teologia), które traktowane są jako konieczne do ogarnięcia kolejnych elementów
fenomenu rzeczywistości kościelnej. Czy jednak konieczne jest artykułowanie trzech niezależnych od siebie sposobów poznania celem
poznania prawa Kościoła?
4. Przesłanki metody w kanonistyce
Główny problem dotyczący określenia metody kanonistycznej
znajduje się w obrębie gnozeologii. Określenie przedmiotu badań
sprowadza problematykę prawa kanonicznego do poziomu epistemologicznego, w obrębie którego zajmujemy się metodami poznania.
Metoda – tak jak uznawane jest to na gruncie metodologii – jest czymś
pochodnym w stosunku do samego procesu poznania, powodującego
wykształcenie się metod specyficznych, w których uobecnia się jednak twórczy proces dochodzenia do poznania rzeczywistości. Metoda
(meta-odos) to bowiem droga, szlak (per-cursus), którymi się podąża,
proceduje (pro-cessum) celem dotarcia do określonego celu. Metoda
34
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to nic innego, jak droga, która wiedzie do celu. Metoda (M) to proces poznania immanentny dla poszczególnych metod (m), które stanowią środki i narzędzia poznania specyficzne dla każdej z jego form.
Bardziej zatem gnozeologia warunkuje metody poznania niż przedmiot
poznania, do którego dopasowuje się odpowiednią metodę. Sposób,
w jaki jesteśmy w stanie poznać, a więc nasz proces myślowy – prowadzi do odpowiadającego mu ujęcia przedmiotu, który następnie poznajemy za pomocą dostępnych środków i narzędzi. Środki i narzędzia
uwarunkowane są w dużej mierze od przedmiotu poznania. Jednak on
sam istnieje dla poznającego w taki sposób, w jaki jest przez niego ujmowany. Konsekwencją tego jest fakt potwierdzony w historii nauki,
iż różne modele poznania prowadzą do różnych rezultatów poznania,
a w ostateczności do różnych metod badawczych oraz narzędzi, którymi się posługują.35
Różne podejście gnozeologiczne będzie prowadziło zatem do wyboru odpowiednich instrumentów badawczych. Weryfikuje się to również w odniesieniu do poznania teologicznego. Podejście idealistyczne,
zgodnie z którym poznanie dokonuje się począwszy od wiary (credo ut
intelligam), będzie prowadziło do ograniczonego traktowania działalności rozumu, sprowadzając jego rolę do dedukcyjnego wyciągnięcia
konsekwencji z poznanego przedmiotu. W ten sposób elementy wiary
będą stanowiły jedyne źródło poznania. Takie ujęcie na gruncie kanonistyki obserwujemy w podejściu szkoły monachijskiej.36 Podejście realistyczne (arystotelesowsko-tomaszowe) o charakterze indukcyjnym,
podkreśla inną rolę rozumu i jego zależności od wiary. Wiara nie traktuje rozumu w sposób podporządkowany, lecz wzbogaca dane rozumowe o treści wiary, na które rozum się otwiera (intelligo ut credam).
Odwołanie się do zagadnień gnozeologicznych w dyskusji o metodzie stanowi punkt wyjścia rozważań P. Gherii. Jego rozważania można przedstawić w kilku następujących punktach.
Autor zwraca uwagę przede wszystkim na sam proces, który dokonuje się w ludzkim poznaniu. Jest to zawsze ten sam proces niezależnie
od tego, w jaki sposób dany jest przedmiot poznania. Odwołuje się do

Tamże, s. 347.
P. Erdö, Teologia del Diritto canonico. Un approccio storico-istituzionale,
Torino 1996, s. 31.
35
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metody poznania zaproponowanej przez B. Lonergana, tzw. metody
transcendentalnej, obecnej w każdym akcie poznania.37
Jednocześnie podkreśla kompleksowość poznania, w którym współdziałają ze sobą analizy naukowe, filozoficzne i teologiczne, z których każda jest otwarta na inną, szukając w innych dopełnienia i dążąc
w ten sposób do jak najgłębszego poznania. Trzy możliwe drogi poznania nie zamykają tym samym samego poznania do jednej możliwości,
całkowicie separując go od innych. Dlatego też w procesie poznawania
prawa Kościoła wszystkie podejścia znajdują swoje odzwierciedlenie,
co sprawia, iż trudno jest mówić o jednej metodzie czy to prawnej,
czy filozoficznej bądź teologicznej jako charakterystycznej dla kanonistyki. Nauka bowiem bada realny przedmiot jako fenomen w jego
regularności istnienia i działania poszukując jego bliższych przyczyn.
Filozofia bada ten sam przedmiot poszukując jego racjonalnych determinantów (natura rzeczy, przyczynowość ostateczna). Teologia natomiast podchodzi do tego przedmiotu poszukując jego locus teologicus.
Wszystkie trzy sposoby podejścia do badanego przedmiotu nie są dla
siebie jedynie komplementarne, lecz stanowią o metodologicznej jedności poznania. Żaden z tych procesów nie może być zatem traktowany jako udoskonalający pozostałe, które ze swej strony nie mogą
być traktowane na zasadzie podporządkowania. Teologia i filozofia nie
mogą abstrahować od przedmiotów i wyników badań naukowych oraz
ich konsekwencji także na gruncie nauk prawnych, gdyż to dzięki nim
jesteśmy w stanie poznać i zrekonstruować tradycje i podejścia religijne i filozoficzne, które zostały ukształtowane poprzez wiarę.
Przedmiot badań, jakim jest prawo kanoniczne dany jest nam przez
wiarę, gdyż stanowi element tajemnicy Kościoła. Cytowany Autor
podkreśla, że poznanie danych Objawienia dokonuje się na dwóch
możliwych drogach. Podejście do objawionej tajemnicy może dokonywać się według zasad rozumowego ujęcia, którego efektem będą
konkluzje w ramach nauk teologicznych lub według zasad wiary, które
prowadzą do poznania o charakterze mistycznym. W pierwszym podejściu, mając nieustanny kontakt z danymi Objawienia, działalność
rozumu będzie odgrywała pierwszoplanową rolę. W drugim natomiast
będziemy mieli do czynienia z poznaniem zbliżającym ku intuicyjności, ku mistyce. Poznanie ordo mistericum w naukach teologicznych
37
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dokonuje się według principium rationis. „Raz jeszcze zostaje tu potwierdzona podstawowa harmonia poznania filozoficznego i poznania
wiary: wiara domaga się, aby jej przedmiot został poznany za pomocą
rozumu; rozum, osiągając szczyt swoich poszukiwań, uznaje, jak konieczne jest to, co ukazuje mu wiara”.38
Analiza procesu poznania prowadzi P. Gherri do przyjęcia go za
swoisty paradygmat metody, którą powinna się posługiwać kanonistyka. Podkreśla tym samym, że pozwoli to na uniknięcie błędu, w który
dała się wciągnąć kanonistyka ubiegłego stulecia, gdyż w punkcie wyjścia przyjmowała aksjomatyczne treści, czyniąc z nich jednocześnie
stałe i nieodwołalne wskazówki metodologiczne. W ten sposób można
uniknąć jednoznacznych sformułowań określających kanonistykę jako
naukę o jednej określonej metodzie.
W oparciu o przyjęcie metody transcendentalnej jako paradygmatu
ludzkiego poznania P. Gherii proponuje następujący schemat metody
o charakterze krytyczno-indukcyjnym, którą powinna posługiwać się
kanonistyka.
Krytyczność. W każdym procesie poznawczym na pierwszym miejscu powinien znajdować się element krytyczny, który pozwoli na
uprawomocnione przyjęcie zarówno danych jak i procesu poznania.
W odniesieniu do prawa kanonicznego wymaga to odrzucenia wszelkiego dogmatyzmu uobecniającego się w historii; przyjrzenia się ewolucji historycznej instytucji prawnych i oczyszczenia ich z błędnych
elementów; zbadania procesu tworzenia się normy pozytywnej; ponownego zbadania odnośnej doktryny odwołując się do dostępnych
źródeł.
Indukcja. Za wyborem metody indukcyjnej w zamian za dotychczasową dedukcyjną przemawiają następujące fakty: niewystarczalność
principium auctoritatis, które nie może być weryfikowane poprzez fakty różnie interpretowane i rozumiane; naukowe odnoszenie weryfikowalnych rezultatów badań do rzeczywistości doświadczalnej bardziej
niż do procesu formalno-logicznego opartego na dedukcji, analogii,
alegorii, typologii, podobieństwie; możliwość „zewnętrznej” kontroli i weryfikacji procesu indukcyjnego. Przyjęcie poznawczej postawy
indukcyjnej w odniesieniu do prawa kanonicznego umotywowane jest
tym, iż jest ono fenomenem społeczno-antropologicznym, którego nie
38
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można zredukować do badań o charakterze logiczno-formalnym. Jest
ono, w całej swej kompleksowości międzyosobowej relacji pomiędzy
wierzącymi, fenomenem, który można poznać poprzez bezpośrednie
doświadczenie. Wymaga to zatem poznania kręgu hermeneutycznego
prawodawcy (ratio essendi normy), kręgu hermeneutycznego adresata
wprowadzającego prawo w życie (ratio agendi w kontekście eklezjologiczno-duszpasterskim) oraz dostrzeżenia roli i wagi doświadczenia
prawnego w obydwu wymienionych kręgach. W procesie stosowania
poznanej w procesie „egzegezy” normy następuje jej konfrontacja
z konkretnym doświadczeniem relacji prawnej, do której jest ona aplikowana. W takiej sytuacji w nowym świetle ukazuje się rola historycznego rozwoju normy i instytucji prawnych, gdyż sama historia
wskazuje na różnego rodzaju okoliczności, do których najpierw życie
ludzkie, a następnie sama norma musiały się odnieść.
Źródła. P. Gherri w swoim podejściu krytyczno-indukcyjnym do
prawa kanonicznego podkreśla rolę źródeł i zwraca uwagę na ich nową
wartość, która pozwala na poznanie przede wszystkim konkretnych
doświadczeń, warunkujących istnienie norm prawnych. Punktem wyjścia poznania prawa kanonicznego powinny być zatem poszczególne
sytuacje, poszczególne normy, poszczególne akty prawne dalekie od
aksjomatycznych założeń.
Dużą zaletą w podejściu krytyczno-indukcyjnym jest podkreślenie
przez Autora kręgów hermeneutycznych powstania i działania prawa,
na co nauki prawne w XIX w. nie zwracały uwagi. Rodzi się w ten sposób pewna triada poznawcza, którą posuwamy się po kolei poznając
prawo Kościoła: egzegeza – hermeneutyka – interpretacja.39 Metoda
krytyczno-indukcyjna pozwala na całościowe ujęcie normatywnego
fenomenu prawa kanonicznego w jego konkretnym sformułowaniu.
Il metodo canonistico nell’odierna discussione scientifica
L’Autore dell’articolo presenta la problematica dell’odierna discussione scientifica
intorno al tema del metodo canonistico. In questo scopo descrive lo sviluppo del
metodo canonistico nella storia, presentando alla fine il problema analizzato come si
presenta dopo il Vaticano II. La sua attenzione si concentra intorno alla relazione del
metodo canonistico con le scienze giuridiche e teologiche insieme alle conseguenze
per la scienza canonistica. In seguito presenta tre odierne proposizioni di S. M. Passini,
M. Visioli e P. Gherri ed accenna le loro positive e negative soluzioni.
39
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– 2.5. Utrata i ochrona prawa do wynagrodzenia duchownych. – Zakończenie.

Wstęp
Obecne normy kościelne w materii ekonomicznej przedstawiają
ważne zasady stanowiące nowość w porównaniu do rozwiązań ustanowionych w Kodeksie z 1917 r. Jednym z istotnych zagadnień jest
kwestia odpowiedniego wynagrodzenia duchownych, tak aby każdy
odpowiednio do swojego stopnia, wypełniając w osobie Chrystusa –
Głowy zadania nauczania, uświęcania i kierowania – był pasterzem
Ludu Bożego1.
Nie jest więc przypadkiem, że najważniejsze reformy strukturalne
realizowane w obecnym porządku kanonicznym Kościoła skupiają się
wokół zagadnień materialnego utrzymania duchownych2. W Adhortacji
Apostolskiej Pastores dabo vobis czytamy: „To prawda, że „godny jest
robotnik swojej zapłaty” (por. Łk 10, 7) i że „Pan postanowił, ażeby
z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą Ewangelię” (1 Kor 9, 14), ale prawdą
Por. kan. 1008 KPK.
Wspomnieć tu można o reformie systemu beneficjalnego (kan. 1272), utworzeniu wspólnych funduszy (parafialnych - kan. 531; diecezjalnych - kan. 1274 § 1; międzydiecezjalnych - kan. 1274 §§ 3-4).
1
2
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jest także, iż prawa Apostoła nie powinno się absolutnie mylić z jakąkolwiek próbą uzależnienia służby Ewangelii i Kościołowi od korzyści
i zysków, które można z niej czerpać. Jedynie ubóstwo jest gwarancją,
że kapłan będzie gotowy udać się tam, gdzie jego praca jest bardziej
pożyteczna i pilna, także kosztem wyrzeczeń osobistych. Jest ono nieodzownym warunkiem i przesłanką uległości apostoła wobec Ducha,
który sprawia. że jest gotowy „pójść”, bez obciążeń i więzów, i spełniać jedynie wolę Mistrza (por. Łk 9, 57-62; Mk 10, 17-22)”3.
Temat odpowiedniego wynagrodzenia duchownych jest tematem
kompleksowym, który dotyka wielu problemów: personalnych, kościelnych, społecznych i prawnych. Wynagrodzenie za pracę należy do
fundamentalnych praw każdej osoby ludzkiej. Stąd duchowni, którzy
poświęcają się posłudze kościelnej, zasługują na wynagrodzenie, które
ma być odpowiednie do ich pozycji, odrzucając przy tym zasadę skrajnego egalitaryzmu4.
Obecny porządek kanoniczny wprowadził ważne zmiany kryteriów
i ustanowił odpowiednie instytucje w celu właściwego uregulowania
spraw związanych z należytym wynagrodzeniem duchownych. Zmiany
te dotyczą przede wszystkim legislacji partykularnej (diecezjalnej
i międzydiecezjalnej), która winna zmierzać do tego, aby uzyskać równowagę w tej materii. Tak też wyjaśniał to Ojciec Święty Jan Paweł II
przemawiając na Nadzwyczajnym Zebraniu Konferencji Episkopatu
Włoch 26 lutego 1986 r. Zachęcił wtedy wszystkich kapłanów do
postawy braterskiej, do dawania świadectwa miłości ewangelicznej,
a także zwrócił uwagę, iż na całej wspólnocie ciąży obowiązek i odpo3
Posynodalna Adhortacja Apostolska Pastores dabo vobis, 30, w: AAS 84 (1992),
ss. 657-804.
4
„Numerosi sono i diritto sonsiberabili fondamentali con riferimento allo svolgimento del rapporto di lavoro. Giova segnalare anzitutto, il diritto alla giusta (relazione allàttivitá) retribuzione, in cuanto il corrispettivo dato al lavoratore non si pone
solo in (relazione allàttivitá) prestata, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, constituendo invece lo strumento che permette l`esistenza libera e dignitosa del lavoratore e della sua famiglia e talora ne garantisce la sopravvivenza stessa ...” G. Perone,
I diritto socio – economici nell`ordinamento internazionale, w: I diritto umani. Dottrina
e prassi, Roma 1982, ss. 365-395; Por. J. Krukowski, Komentarz do kan. 281, w:
J. Dyduch, W. Góralski, E. Górecki, J. Krukowski, M. Sitarz, Komentarz do Kodeksu
Prawa Kanonicznego, t. II/1, Poznań 2005, s. 104; Jan Paweł II, Encyklika Laborem
Exercens, 14 września 1981, nn. 16, 19, w: AAS 73 (1981), ss. 577-642.
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wiedzialność, by zapewnić świętym ministrom właściwe warunki do
pracy duszpasterskiej5.
W niniejszym artykule zajmiemy się omówieniem norm kanonicznych, które regulują materię właściwego wynagrodzenia duchownych. Nasza analiza będzie się koncentrowała na wynagrodzeniu
duchownych, którzy wykonują urząd (nie beneficjalny) powierzony
przez biskupa diecezjalnego. Naszym punktem wyjścia będzie Sobór
Watykański II, którego postanowienia pomogą nam lepiej zrozumieć
treść kan. 281 § 1.
I. Sobór Watykański II
Sobór Watykański II stanowi główne kryterium interpretacyjne
obecnego porządku kanonicznego. Wspominając o majątku kościelnym, Sobór Watykański II naucza, że Kościół posługuje się rzeczami doczesnymi w takim stopniu, w jakim wymaga tego właściwe mu
posłannictwo. Posługuje się przy tym tymi środkami, które są zgodne
z Ewangelią i dobrem wspólnym, uwzględniając przy tym okoliczności czasu oraz różnorodność warunków6.
1. Sytuacja przedsoborowa
W kościele pierwotnym zauważamy jak wiele tekstów Pisma
Świętego afirmuje darmowość ministerium apostolskiego z jednej
strony oraz odpowiedzialność wspólnoty chrześcijańskiej, by zara5
„La seconda questione della quale si appunta la nostra sollecitudine, è il sostentamento del Clero. Gli istituti previsti a tal fine dal Diritto Canonico e dagli Accordi
con lo Stato Italiano si propongono di realizzare una adeguata forma di fraterna e generosa condivisione. Tutta la famiglia sacerdotale è invitata a testimoniare, con spirito
profetico, la fraternità evangelica e la carità, preoccupandosi che l`abbondanza degli
uni supplisca all`eventuale indigenza degli altri. (...) Ed auspico altresì che delle nuove strutture posse essere offerto ad ogni sacerdote il necessario, cosi che egli non debba cercare il altre attività il proprio sostentamento. La dedicazione a tempo pieno al
ministero è oggi particolarmente urgente. (...) Auspico che le comunità cristiane sappiano offrire la loro responsabile solidarietà e la loro fattiva collaborazione, cosi da
consentire ai ministri sacri quelle condizioni di libertà spirituale, psicologica ed economica che son necessarie per lo svolgimento di un sereno e proficuo apostolato”. Jan
Paweł II, Przemówienie na Nadzwyczajnym Zebraniu Konferencji Episkopatu Włoch
(26 luty 1986), w: L`Osservatore Romano – wersja Włoska (28 luty 1986) s. 5.
6
Por. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et
spes, n. 76 w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1986,
ss. 537-620.
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dzić potrzebom materialnym Apostołów, z drugiej7. W późniejszych
wiekach zauważamy różne systemy wynagradzania duchownych, z tą
uwagą, że bazowały one zawsze na odpowiedzialności biskupów, by
godnie utrzymać robotników winnicy pańskiej8.
Łączenie utrzymania duchownych z ich inkardynacją do diecezji
lub innego kościoła partykularnego stanowiło w historii kościoła długi proces. Sobór Nicejski (325) zakazywał sytuacji, w której istnieliby duchowni bez przynależności do jakiejś diecezji. Zakaz ten został
powtórzony na Soborze w Chalcedonie (451)9. Bezpośrednich jednak
korzeni formuły przyjętej przez Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r.
a związanych z utrzymaniem duchownych, należy szukać w średniowieczu, a dokładniej w sformułowaniu III Soboru Laterańskiego
(1179), gdzie czytamy: „Jeśli biskup wyświęciłby kogoś na diakona
albo kapłana bez zapewnienia mu żadnego tytułu, z którego mógłby
uzyskiwać środki niezbędne do życia zobowiązany jest zaspokajać
jego potrzeby tak długo, dopóki nie przyzna mu w jakimś kościele wynagrodzenia godnego duchowej posługi i dotyczy to sytuacji, gdy ten,
który otrzymał święcenia, nie posiada zabezpieczenia w postaci włas
nego majątku lub dziedziczenia ojcowizny”10.
Sobór Trydencki przypomina powyższą doktrynę i zabrania wyświęcania duchownych, jeśli biskup nie ma pewności co do tego, że
może zapewnić im godziwe utrzymanie11.
Mt 10, 9-11; Łk 10, 7; 1 Kor 9, 8-10; 1 Kor 9, 13-14; 1 Tm 5, 17-18, etc.
Kanon Apostolski, c. 41.
9
„Propter multam perturbationem et sedictionem quae fiunt placuit consuetudinem
omnimodis amputari, quae praeter regulna in quibusdam partibus videtur admisse: ita
ut de civitate ad civitatem non episcopus, non presbyter, non diaconus transferetur”.
Sobór Nicejski, c. 15, w: Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński,
polski, t. I, (325-787), opr. A. Baran, H. Pietras, Kraków 2002, ss. 40-41; „De his,
qui transmigrant de civitate in civitatem episcopis aut clericus, placuit ut canones,
qui de hac se a sanctis patribus statuit sunt, habeant propriam firmitatem”. Sobór
Chalcedoński, c. 5, w: Dokumenty Soborów Powszechnych …, dz. cyt., ss. 23-231.
10
„Episcopus si aliquem sine certo titulo, de quo necessaria vitae percipiant, in
diaconum vel presbyterum ordinaverit tamdie necessaria ei subministret, donec in aliqua ei ecclesia convenientia stipendia militia clericalis assignet. Nisi forte talis qui
ordinatur exstiterit, qui de sua vel paterna hereditate subsydium vitae possit habere”,
III Sobór Laterański, c. 5, w: Dokumenty Soborów Powszechnych…, dz. cyt., t. II
(869-1312), ss. 174-175.
11
Sobór Trydencki, Sessio 21, 16.07.1562, Decretum de reformatione, c. 2: „Cum
non deceat, oes, qui divino ministerio adscripti sunt, cum ordinis dedecore mendica7
8
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Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. próbował rozwiązać problem
utrzymania duchownych wymagając tytułu święceń. Kanon 980 § 3
stanowił, że jeśliby biskup wyświęcił kogoś bez tytułu kanonicznego,
lecz przez zawarcie z nim umowy, że wyświęcony nie będzie go prosił
o utrzymanie, to taka umowa jest nieważna12. Tytuł święceń przewidziany, by zagwarantować duchownym godne utrzymanie i by ci mogli
w sposób pełny poświęcić się zadaniom pasterskim, miał w KPK 1917
różne formy: beneficjum, dochody własne, pensja,13 służba misjom lub
diecezji14. Ten ostatni tytuł przewidziany jako forma nadzwyczajna
święceń był najczęściej używany i był „jakby kontraktem”, w którym
duchowny przysięgał podjęcie obowiązków w diecezji lub na misjach,
za co biskup miał mu zapewnić właściwe wynagrodzenie15.
2. Etap przygotowawczy
Zanim Sobór rozpoczął swoje obrady, do Komisji wpłynęły najpierw pewne sugestie i spostrzeżenia, które należałoby streścić w kilku punktach:
re aut sordidum aliquem quaestum exercere (…) statuit sanctae synodu, ne quis deinceps clericus saecularis, quamvis alias sit idoneus moribus, scientiae et aetate, ad
sacros ordinis promoveatur, nisi prius legitime constet, eum beneficjum ecclesiasticum, quod sibi ad victum honeste sufficiat, pacifice possidere. (…) Patrimonium vero
vel pensiones”. Później pojawiły się inne tytuły święceń: służby misjom oraz służby
diecezji. Por. Święte Oficjum Wiary, Instructio de titulo ordenationis (27 IV 1871),
w: ASS 12 (1879) 569.
12
„Si Episcopus aliquem ordinaverit sine titulo canonico cum pacto ut ordinatus
non petat ab ipso alimenta, hoc pactum omni vi caret”. Kan. 980 § 3 KPK 1917.
13
„Pro clericis saecularibus titulus canonicus est titulus beneficii, eoque deficiente, patrimonii aut pensionis”. Kan. 979 § 1 KPK 1917.
14
„Si ne unus quidem ex titulis de quibus in can. 979, § 1, praesto sit, suppleri potest titulo servitii dioecesis, et, in locis sacrae Congregationi de Prop. Fide subiectis,
titulo missionis, ita tamen ut ordinandus, iureiurando interposito, se devoveat perpetuo dioecesis aut missionis servitio sub Ordinarii loci pro tempore auctoritate”. Kan.
981 § 1 KPK 1917. Por. J. Otaduy, Comentario al c. 281, w: A. Marzoa, J. Miras,
R. Rodríguez – Ocaña, Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, t. II/1,
Pamplona 1997, ss. 352-353.
15
Takiego określenia używa Miguelez Dominguez: „un casicontrato, en virtud del
cual el ordenado se obliga con juramento a permanecer perpetuamente al servicio de
la diócesis o de la misión y el Obispo adquiere la obligación de darle, una vez que reciba el presbiterado, un oficio, beneficio o subsidio que fuera suficiente para su congrua sustentación”. L. Miguelez Dominguez, Del Orden, Comentarios al Código de
Derecho Canónico 2, Madrid 1963, s. 407.
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a) Krytyka tytułu święceń w takiej formie, w jakiej przedstawiał to
KPK 1917. Pojawiają się postulaty wprowadzenia jednego tytułu
święceń, a mianowicie służby diecezji. W dokumentach przygotowawczych czytamy m.in.: „Nie będzie w przyszłości innego tytułu
kanonicznego święceń jak służba dla diecezji, poprzez który żaden
duchowny nie może wymagać ‘ex iustitia’ nic więcej niż swoje godziwe utrzymanie, a nie utrzymanie swojej rodziny. (…) Duchowni
są wyświęcani tylko dla służby swojej diecezji”16.
b) Krytyka beneficjum jako systemu niesprawiedliwego. „Postuluje się
dokonanie zmian w systemie beneficjum, aby przez odpowiednie
normy dostosowane do czasów współczesnych, duchowni świeccy
otrzymali godziwe utrzymanie. Do Komisji przygotowawczej napływają postulaty, aby dokonały się zmiany w prawie dotyczącym
beneficjów, by zniknęło niesprawiedliwe wynagradzanie duchownych zajmujących się troską o dusze”17.
c) Propozycje różnych rozwiązań związanych z wynagradzaniem
duchownych oraz propozycje związane z ustanawianiem ubezpieczenia społecznego dla chorych kapłanów nie biorących czynnego
udziału w duszpasterstwie:
–– Pojawiają się propozycje ustanowienia wspólnych norm dla
danego kraju lub przynajmniej diecezji: „retributo pro ministeriopotius dioecesana quam paroecialis instituatur ad peraequationem obtinendam”18.
–– Wynagrodzenie duchownych powinno być właściwe „ne propter
curam rerum temporalium a fructuoso apostolatu amoveatur”.
Niektóre propozycje wskazują nawet na konkretne kwoty, np.
40.000 lirów włoskich miesięcznie (1959 r.)19.
–– Wynagrodzenie dla duchownych powinno być sprawiedliwe i jednakowe dla wszystkich. Jest to propozycja powszechna: „aequiorsit distributio bonorum inter clericus. (…) melior distributio
Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II apparando. Series I
(Antepraepaatoria). Appendix volumnis II: Anatyticus conspectus conciliorum et votorum quae ab episcopis et praelatis data sunt. Pars II (Typis Polyglotis Vaticanis
1961), s. 104.
17
Tamże, nn. 2, 8, 11, ss. 535, 537. Na stronach 535-547 dokonuje się totalnej krytyki systemu beneficjum.
18
Tamże, n. 6, s. 564; n. 4, s. 564.
19
Tamże, nn. 18-19, s. 566; n. 29, s. 567.
16
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et adaequatio proventuum inter omnes sacerdotes desiderantur,
ut stridentia discrimina tollantur (…) vitetur in quantum possibile sit maxima et non aequitativa differentia vitae oeconomicae
inter clericos et sacerdotes (…) sacerdotes pauperes non debent
in inopia vivere praesertim si caeteri divitiis abundent, etc.”20.
–– Inne zgłaszane propozycje mają na względzie wprowadzenie
ograniczeń w sytuacjach przesadnego wynagradzania duchownych, zwłaszcza w sytuacji kumulowania wynagrodzeń z racji
wypełniania różnych funkcji: “definiendaest saltem approximative norma honestae sustentationis, ultra quam sacerdotes nihil
percipere possit”21.
–– Wśród propozycji pojawia się także i ta, by w każdej diecezji
utworzyć specjalny fundusz: „fundum communein quavis dioecesi constituatur ita ut omnessacerdotes saltem islam quantitatem
minimam pro honesta sustentatione percipiant; ad discrimina in
re oeconomica tollenda In cero unica habeatur pro omnibus in
dioecesi capsa communis, ut qui altari deserviunt eodem parter modo eademque dignitate de altari vivat, ut nemo in egestate inveniatur; aerarium commune constituatur in unaquaque
dioecesi”22.
Wszystkie powyższe idee znalazły się w różnych schematach bezpośrednio przygotowujących Sobór Watykański II. Temat związany
z wynagradzaniem duchownych na tym etapie przygotowawczym
znalazł się w Schemacie: Decreti de Clericis (1962). Czytamy tam
m.in.: „W obecnym prawie brak jest norm dotyczących właściwego
wynagradzania duchownych, którzy posiadają urząd nie beneficjalny.
(…) Koniecznie należy więc znaleźć odpowiednie rozwiązanie tego
problemu”23.

Tamże, nn. 1-2, s. 562; n. 6, s. 563; n. 30, s. 568.
Tamże, nn. 4-5, s. 563.
22
Tamże, nn. 7-8, ss. 564-565.
23
Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum Secundm. ����������������
Schemata constitutionum et decretorum ex quibus argumenta In Concilio disceptanda seligentur. (Typis
Polyglottis Vaticanis 1963) Schema Decreti et Clericis; caput III, Premium, s. 37.
20
21
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3. Etap soborowy
Aktualne teksty soborowe mówiące o właściwym wynagrodzeniu duchownych (zwłaszcza Presbyterorum Ordinis 17, 20, 21) przeszły przez siedem różnych redakcji zanim zostały zatwierdzone dnia
7 grudnia 1965 r.24.
Zwrócimy teraz uwagę na idee, jakie były rozwijane w czasie obrad
soborowych:
a) Cel dóbr doczesnych. W czasie debat podkreślano, że dobra doczesne w całej historii Kościoła były używane do realizowania misji
ewangelizacyjnej. Podkreślono, że są to dobra, które są konieczne
dla osiągnięcia podstawowego celu Kościoła. Celem Kościoła, jak
podkreślano nie jest kumulowanie i przechowywanie bogactw niepotrzebnych: „nequid sibi thesaurizare in terra nec dives quidem
coram hominibus apparere, sed eum in finem tantum bona possidere debet, ut multum Deo reddat animasque Deo lucrifaciat”25. Ta
fundamentalna idea będzie miała duże znaczenie w kanonicznym
uregulowaniu dóbr doczesnych posiadanych przez Kościół.
b) Sprawiedliwe wynagrodzenie duchownych. Chodzi tu przede
wszystkim o „godne”, „właściwe”, „wystarczające” wynagrodzenie,
czyli takie subsydia, które pozwalają duchownym żyć przyzwoicie
i skromnie. W czasie obrad zajmowano się dwoma kwestiami: „remuneratio” oraz „raevidentia socialis”. Nas interesuje to pierwsze
zagadnienie. Owo wynagrodzenie powinno być: „aequa”, „temestive pecuniae vigenti pretio accommodandae”, „clericali dignitati
congrua, qua possint etiam per se ipsos indigentibus subvenire”,
„honesta sustentatio atque congrua pensio”26. Właściwe wynagro24
Były to następujące schematy: Schema Decreti et Clerici (22.IV.1963); Schema
Decreti et Sacerdotibus (X.1963); Propositiones de Sacerdotibus (27.IV.1964); Schema
propositum de Vita et Ministerio Sacerdotali (Textus emendatus prymus) (13.X.1964);
Schema Decreti et Ministerio et Vita Presbyterorum (Textus emendatus secndus) (20.
XI.1964); Schema Decreti de Ministerio et Vita Presbyterorum (Textus recognitus)
(28.V.1965); Schema Decreti de Ministerio et Vita Presbyterorum (textus emendatus)
(9.XI.1965); Schema Decreti de Presbyterorum Ministerio et Vita (txtus recognitus et
modi a partibus conciliaribus propositi a Commissione de Disciplina Cleni et Populi
Chrstiani examinati) (30.XI.1965).
25
Acta Synodalna Sacrosancti Concilii Oecumenici Vticani II, Volumen III, pars
IV (typis Polyglottis Vaticanis 1974). Schema Decreti et Clericis (22.IV.1963) n. 27,
ss. 837-838. (Schemat 1)
26
Tamże, n. 30, s. 839.
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dzenie określano jako takie, które pozwala prezbiterowi żyć zgodnie
z jego kondycją kapłańską. Podczas ostatniej redakcji tekstu słowo
„merces” zastąpiono przez „remuneratio”27.
c) Prawo duchownych. Duchowni, którzy poświęcają się służbie Bożej
w wykonywaniu swojego zadania powinni otrzymać godziwe wynagrodzenie. Chodzi tu o afirmację, jaka pojawiła się w różnych
redakcjach tekstu Presbyterorum Ordinis 20. Tekst PO 20 ma swój
fundament w tekstach Nowego Testamentu: Łk 10, 7; Mt 10, 10; 1
Kor 9, 7; 1 Tym 5, 18. Czy chodzi tu zatem o prawo duchownych we
właściwym tego słowa znaczeniu? Wcześniejsze teksty omawiając
powyższą tematykę nie używały terminu „ius”, tylko np. „dignus”,
“providendum est”, „assignetur”, „definienda”, „procurare”, „consulatur” czy „aequam recipiant mercedes”. Kiedy do ostatniego
Schematu jeden z Ojców soborowych chciał dołączyć: „eius loco
dicatur sacerdotes habere ius ad honestam susentationem, quo
ius respondent officio Episcopi”, Komisja redakcyjna nie wzięła tego zdania pod uwagę28. Padła też propozycja, aby słowa „żyć
z Ewangelii” poprzedzić słowami: „chociaż sam Paweł nie chciał
używać tego prawa …”. Komisja wyraźnie stwierdziła, że tekst nie
afirmuje tego, iż prezbiterzy koniecznie muszą żyć z Ewangelii, tylko, że są godni tego, by żyć z Ewangelii „ita ut possiunt et non uti
iure suo”29. Być może tekst soborowy nie chciał używać terminów
ściśle prawnych, co byłoby zresztą zgodne z całą tonacją całego
dokumentu.
d) Obowiązek wspólnoty chrześcijańskiej. W sposób jasny i klarowny zostaje potwierdzony tutaj obowiązek wiernych w tej kwestii.
Sama wspólnota kościelna powinna zabezpieczyć utrzymanie duchownych, jeśli ci, nie mają innych środków do życia30. Ojcowie soborowi są zgodni co do tego, że wierni mają prawdziwy obowiązek
27
„Quia vox ‘merces’ male sonat cum de retributione sacerdotum agatu”. Acta
Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, Volumen IV, pars VII (typis Polyglottis Vaticanis 1978). Schema Decreti et Presbyterorum Ministerio et Vita
(30.XI.1965) nn. 31-32, s. 228. (Schemat 7)
28
Por. tamże, n. 23, s. 226.
29
Tamże.
30
„Qui censet Ecclesiae non esse remunerationem clericis prourare cum expediat ut ipsi sibi comarent quae ad witam digne agendam necessaria sint per excercicium
alicuius professionis …” Schema 1, s. 873.
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zapewnić duchownym warunki, by wiedli życie godne31. Obowiązek
ten wynika z tekstów świętego Pawła32.
e) Odpowiedzialność biskupów. Ojcowie soborowi zwrócili uwagę na
podwójny obowiązek biskupów w materii zapewnienia odpowiedniego wynagrodzenia dla duchownych. Po pierwsze biskupi powinni kształtować sumienia wiernych, uświadamiając im, że są oni
odpowiedzialni za utrzymanie prezbiterów. Po drugie, powinni oni
tworzyć system normatywny, który pozwoliłby na wprowadzenie
w życie rozwiązań soborowych dotyczących tej materii33. W obydwu przypadkach obowiązek biskupów jest, jak zauważają ojcowie
soborowi, poważny: „Quapropter, graviter onerata conscientia, sedulo ac diligenter…”34.
f) Dobra doczesne duchownych. Sobór przypominając, jaki jest cel
dóbr doczesnych Kościoła, wyraził swoją opinię na temat korzystania z tychże dóbr przez duchownych, zachęcając ich przy tym,
by prowadzili życie skromne35. Ojcowie soborowi w czasie debat rozróżnili trzy rodzaje dóbr doczesnych, jakie mogą posiadać
duchowni:
–– Dobra doczesne we właściwym tego słowa znaczeniu. Chodzi tu
o dobra doczesne pochodzące od kościelnych osób moralnych.
Dobra te powinny być przeznaczone włącznie na cele kościoła
i podlegają one kontroli.
–– Dobra uzyskane przez duchownych z okazji wypełniania przez
nich urzędów kościelnych. Dobra te mogą pochodzić z różnych
źródeł jak np. stypendia mszalne, iura stolae36, dobra nabyte
„… ipsi fideles, quippe in quorum bonum Presbyteri operam impendant, vera
obligatione tenentur curandi ut siedem necessaria ad witam honeste et digne ducendam subsydia procurari valeant”. Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici
Vaticani II, Volumen IV, pars VI (typis Polyglottis Vaticanis 1978). Schema Decreti de
Ministerio et Vita Presbyterorum (9.XI.1965) n. 20, ss. 383-384.
32
Schemat 7, n. 27, s. 226.
33
Schemat 1, n. 30, s. 839; Schemat 7, n. 20, ss. 186-187.
34
Tamże.
35
Tamże, n. 27, s. 838.
36
„Iura stolae (łac. prawa stuły) to ofiary składane przez wiernych na utrzymanie
duchownych z okazji spełniania przez nich posług kapłańskich, np. udzielanie chrztu,
asystowanie przy zawieraniu małżeństwa sakramentalnego, odprawianie pogrzebu
kościelnego”. H. Karbownik, Iura stolae, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin
1997, kol. 554-555.
31
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przez jakąkolwiek aktywność wykonywaną zgodnie z misją kanoniczną, etc. Nie są to dobra kościelne w znaczeniu technicznym
i nie są one podmiotem norm ustanowionych przez kościelny porządek ekonomiczny. Są to jednak dobra mające podobną charakterystykę do dóbr kościelnych i stąd ich właściwe używanie
powinno być regulowane przez ogólne cele jakie regulują korzystanie z dóbr doczesnych Kościoła. Dlatego też w pierwszych
schematach Dekretu Presbyterorum Ordinis nie było żadnej różnicy w regulacji kanonicznej tych dwóch rodzajów dóbr: „bona
quaelibet – tum ecclesiastica proprie dicta, tum quae occassione exercitti cuiusdam ecclesiastici officii clerici sibi comparant
– secundum rei naturam atque iuxta antiquitus, inductam et ab
Ecclesia firmatam consuetudinem. (…) Itaque nemini unquam
licet officium ecclesiasticum questui habere redditusque ab eo
provenientes In propriae rei familiaris ampliationem impendere (...) prae oculis habentes se bona ecclesiastica, redditusque
quoscumque cum officii sacri exercitio cohaerentes, numquam
ita adhibere posse, ut exinde ipsi suive propinqui locupletiores
fiant”37. Pod wspólną normą rozważano wszystkie dobra nabyte
przez wykonywanie jakiegokolwiek urzędu kościelnego. Dopiero
w schemacie z 20.XI.1964 r. dokonano modyfikacji: „dobra nabyte przez prezbiterów i biskupów z racji wypełniania urzędu
kościelnego, w pierwszej kolejności winny być przeznaczane na
ich godziwe utrzymanie i wypełnienie obowiązków ich stanu,
chyba że prawo partykularne przewiduje coś innego. Natomiast
to wszystko, co zbywa „in bonum Ecclesiae vel in opera caritatis destinare velint”38. Powyższa modyfikacja będzie miała swoje
odbicie w Dekrecie Presbyterorum Ordinis.
–– Dobra osobiste prezbiterów. Są to dobra, które nie są ani dobrami
kościelnymi ani nie pochodzą z wypełniania urzędów kościelnych, tylko pochodzą z tzw. aktywności prywatnej duchownych
lub należą do dóbr rodzinnych prezbitera. Kościół nie posiada
nad tym rodzajem dóbr żadnej kontroli, ani władzy, chyba, że
posiadający takie dobra sami przeznaczą je na cele kościelne.
Tamże, n. 28, s. 838.
Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vticani II, Volumen IV, pars IV
(typis Polyglottis Vaticanis 1977). Schema Decreti et Ministerio et Vita Presbyterorum
(20.XI.1964) n. 18, ss. 858-859. Schemat 4
37
38
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Ojcowie soborowi ograniczyli się tylko do zachęty, by używający tychże dóbr nie postępowali w sprzeczności co do ducha
ubóstwa kapłańskiego i by nie byli przyczyną zgorszenia czy
skandalu dla innych wiernych39. Odnośnie dóbr prywatnych
osób duchownych, ojcowie soborowi nie przedstawili żadnych
konkretnych rozwiązań. Wypada jednak w tym kontekście wspomnieć o dyskusji soborowej na temat możliwości nałożenia
przez Ordynariusza miejsca pewnego rodzaju podatku od wynagrodzenia, jakie duchowni otrzymują wykonując urząd nie kościelny. Zaproponowano następujący tekst: „ex pecunia collecta
tributis legitimis, quibus, cum moderatione quizem et aequitete,
Ordiniis licet onerare stypendia seu honoraria quae clerici sibi
comparent, non occasione officii sacri, sed per excercitium alias
cuiusdam muneris quo legitime excerceant”. W skutek dyskusji
i wątpliwości na temat np. egzekwowania owego podatku, zastąpiono powyższy tekst innym, który odwoływał się do sumienia
duchownych: „ex congrua portione pecuniae, quae sacerdotibus
mercedes causa tribuitur, ut alcui profano muneri (cum debita
licentia) addictis, vel quam obtinent hereditate, vel fructibus
proprii patrimonii, vel quovis alio titulo: etenim gravi obligatione tenentur sacerdotes, prae fidelibus ceteris, subveniendi
Ecclesiae universalis necessitati, ac propriae dioecesis indigentiae: et, aliunde, ipsis indesinenter prae oculis esse debet sive
gravissima pericula, quae subsunt divitiis pro se vel pro suis colligendis vel cumulandis, sive maledictiones ac monita, de quibus
in Evangelio et in Epistola Catholica Iacobi Apostoli (cf. Mt 6,
19; Lc 12, 16-21; Iac 5, 1-6)”40. Powyższy tekst ostatecznie nie
znalazł się w Dekrecie.
4. Dekret Presbyterorum Ordinis
Dekret o posłudze i życiu kapłanów promulgowany dnia 7.XII.
1965 r.41 streszcza idee fundamentalne debatowane podczas obrad
soborowych, które wyeksponowaliśmy wcześniej. Przypomina się
kapłanom, aby używali dóbr doczesnych zgodnie z doktryną Jezusa
39
40
41

Schemat 1, s. 872.
Tamże, n. 33, ss. 840-841.
AAS 58 (1966) ss. 991-1024.
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Chrystusa i przepisami Kościoła42. W dalszej części Dekret reguluje
bardziej szczegółowo sposób korzystania z dóbr doczesnych przez duchownych, konkretyzując, o jakie dobra tutaj chodzi:
a) Dobra doczesne we właściwym tego słowa znaczeniu. Dobra te są
podmiotem regulacji kościelnej i dlatego winny być przeznaczone
„zawsze dla tych celów, dla osiągnięcia których wolno Kościołowi
posiadać dobra doczesne, a mianowicie: do godnego sprawowania kultu Bożego, do zapewnienia odpowiedniego utrzymania duchownych, jak również do dzieł świętego apostolstwa czy miłości
zwłaszcza wobec potrzebujących”. (PO 17)
b) Dobra doczesne, które duchowni nabywają z racji wypełniania jakiegoś urzędu kościelnego. Sobór stwierdza, że dobra te, choć nie są
stricte kościelne, winny być jednak przeznaczone na godne utrzymanie duchownych oraz wypełnianie obowiązków własnego stanu. Z tego co zbywa „niech zechcą przeznaczyć dla dobra Kościoła
albo na dzieła miłosierdzia”. (PO 17) Jest to stwierdzenie o wiele łagodniejsze w brzmieniu niż to jakie pojawiło się podczas dyskusji soborowych. Można powiedzieć, że przeznaczenie tych dóbr
materialnych pozostaje w sferze powinności moralnej a nie normy
kanonicznej.
c) Pozostałe dobra doczesne. Chodzi tu o takie dobra jakie duchowni
mogą nabyć lub posiadać, a które nie należą do kategorii dwóch poprzednich rodzajów dóbr. Dekret domaga się od duchownych umiaru w ich korzystaniu43.
Dekret potwierdza godność prezbiterów do otrzymania sprawiedliwego wynagrodzenia za wykonywanie powierzonych zadań: „Prezbiterzy
oddani służbie Bożej w pełnieniu urzędu sobie powierzonego godni
są, by otrzymać słuszne wynagrodzenie, ponieważ ‘godzien jest robotnik zapłaty swojej’ (Łk 10,7), a także „Pan postanowił, aby ci, którzy
głoszą Ewangelię, z Ewangelii żyli” (1 Kor 9,14). Dlatego też, o ile
skądinąd nie zapewniono prezbiterom słusznego wynagrodzenia, sami
Por. PO 17.
„Prowadzeni więc Duchem Pańskim (…) prezbiterzy jak i biskupi winni unikać wszystkiego, co mogłoby w jakikolwiek sposób zrazić ubogich, uprzedzając innych
uczniów Chrystusa w porzucaniu w swych rzeczach wszelkiej próżności. Mieszkanie
swoje niech tak urządzą, by nikomu nie okazało się niedostępne i aby nikt nigdy, także
uboższy – nie obawiał się go nawiedzić”. PO 17.
42
43
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wierni – ponieważ dla ich dobra prezbiterzy pracują – mają prawdziwy obowiązek zatroszczyć się o to, aby mogli im zapewnić konieczne
środki do uczciwego i godnego życia. Biskupi zaś mają napominać
wiernych o tym ich obowiązku i winni się troszczyć, czy to każdy
z osobna dla swojej diecezji, czy lepiej po kilku razem dla wspólnego terytorium, aby ustalone zostały normy dla zaradzenia stosownemu
utrzymaniu tych, którzy w służbie Ludu Bożego pełnią lub pełnili jakieś zadanie. Wynagrodzenie zaś pobierane przez kogokolwiek winno
być – przy uwzględnieniu zarówno charakteru zadania, jak też okoliczności miejsca i czasu – zasadniczo jednakowe dla wszystkich znajdujących się w takiej samej sytuacji; winno też być stosowne do ich
stanu i pozwalać im ponadto nie tylko na wynagrodzenie tych, którzy
poświęcają się służeniu prezbiterom, lecz także na udzielanie osobiście pewnego wsparcia potrzebującym; ową posługę na rzecz ubogich
miał Kościół zawsze w wielkim poszanowaniu już od swego zarania.
Wynagrodzenie to ma ponadto być takie, by pozwoliło prezbiterom na
należne i wystarczające coroczne wakacje. Biskupi powinni się troszczyć o to, aby prezbiterzy mogli je mieć”44.
Dokument soborowy przewiduje także powołanie w diecezji wspólnego funduszu, który wśród wielu celów miałby również i ten, by zapewnić właściwe wynagrodzenie dla duchownych: „Jest więc rzeczą
wielce stosowną, aby przynajmniej w krajach, w których utrzymanie
duchowieństwa zależy całkowicie lub w dużej mierze od ofiar wiernych, zasoby w tym celu złożone gromadziła jakaś instytucja diecezjalna, zarządzana przez biskupa przy pomocy delegowanych kapłanów,
a gdzie byłoby to pożyteczne, również ludzi świeckich, biegłych w
sprawach gospodarczych. Poza tym jest rzeczą pożądaną, aby, o ile
to możliwe, w poszczególnych diecezjach lub krajach przysposobić
zasób dóbr wspólnych, dzięki któremu mogliby biskupi zadośćuczynić innym zobowiązaniom wobec osób służących Kościołowi i zaradzić różnym potrzebom diecezji i dzięki któremu też diecezje bogatsze
mogłyby wspomagać biedniejsze, aby z obfitości jednych mógł być
uzupełniony niedostatek drugich. Ten zasób dóbr wspólnych należy
stworzyć przede wszystkim z dóbr pochodzących z ofiar wiernych, ale
też i z innych źródeł, które prawnie należy określić”45.
44
45

PO 20.
PO 21.
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Analizując całość dokumentu Presbyterorum Ordinis w materii nas
interesującej, trzeba zauważyć, że jest on dużo bardziej zachowawczy niż projekty debatowane podczas obrad soborowych. Należy
przypomnieć, że składają się na to liczne czynniki: sam charakter soboru, który jest bardziej pasterski niż prawny; różnorodność sytuacji
w kościołach partykularnych; pozostawienie spraw technicznych w tej
materii przyszłemu Kodeksowi Prawa Kanonicznego. Ważne podkreś
lenia jest również fakt, iż Presbyterorum Ordinis ustanowił pewne
pryncypia i bazę doktrynalną, na której opierają się aktualne normy
w tej materii.
II. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku.
Zanim przejdziemy do analizy norm kodeksowych z 1983 r. zatrzymamy się na chwilę na okresie między Soborem Watykańskim II
a Kodeksem Jana Pawła II.
1. Dokumenty posoborowe
Dokumenty posoborowe dotyczące wynagrodzenia duchownych zasadniczo opierały się na Dekrecie Presbyterorum Ordinis. Pierwszym
z nich jest Motu proprio Ecclesiae Sanctae46, który oprócz przypomnienia norm soborowych, mówi także o konieczności utworzenia
przez Konferencje Episkopatów odpowiednich norm, które zapewniałyby odpowiednie utrzymanie duchownym, którzy wykonują lub wykonywali zadania związane ze służbą Królestwu Bożemu47.
46
Paweł VI, Motu proprio Ecclesiae Sanctae (ES) (6.VIII.1966), w: AAS 58
(1966) ss. 757-787, n. I, 8.
47
„Curent Synodi Patriarchales et Epscoporum Conferentiae ut, sive pro singulis dioecsibus sive pro pluribus larum in communi sive pro toto territorio, normae statuantur, quibus apte consulatur debitae sustentationi omnium clericorum qui in Populi
Dei servitium munere funguntur vel functi sunt. �����������������������������������
Remuneratio clericis tribuenda praecipue eadem requiritur pro omnibus in iisdem adiunctis versantibus, ratione quidem
habitat um ipsius muneris naturae, tum temporum locorumque condicionum, atque
sufficiens esse debet ut clerici witam ducere valeant honestam, utque etiam valeant
pauperibus adiutorio esse. (…) Advigilent eaedem Conferentiae ut, in regionibus saltem in quibus cleni sustentatio penitus aut magna ex parte a fidelium oblationibus pendet, in singulis dioecesibus specjale institutum quo bona in hunc finem oblata colligat,
habeatur, cuius administrator sit psie Episcopus dioecesanus, cui vero auxilium praebeant sacerdotes delegati et, ubi utilitas id suadeat, etiam laici in re oeconomica periti. (…) Spectabit ad Codicem Iuris Canonici recognoscendum rationes definire, iuxta
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Z kolei Dyrektorium o posłudze pasterskiej biskupów z 1973 r. przypomniało, że zapewnienie sprawiedliwego wynagrodzenia prezbiterów
jest jednym z podstawowych zadań bskupów. Dokument stwierdza:
„Singulis prcinde clericis remunerationem tribuendam curat, eandem
pro omnibus in iisdem adiunctis versantibus, quae, attento evangelico
paupertatis spiritu, honestae ispsorum sustentationi sufficiat necessariamque libertatem apostolicam defendat, necnon facultatem iis tribuat aliaqua ratione pauperibus per se ipsos subveniendi”48.
Synod Biskupów w 1971 r. w dokumencie synodalnym „O kapłaństwie hierarchicznym”49 poświęcił specjalną uwagę tematowi, jakim się
zajmujmy. W dokumencie studyjnym przygotowanym przez Sekretariat
Generalny synodu i wysłanym do Konferencji Episkopatów z prośbą
o analizę i sugestie, poruszono następujące tematy: w pierwszym rzędzie zwrócono uwagę na ubóstwo ewangeliczne, które powinno inspirować styl życia kapłanów odnoszący się do ich wynagrodzenia.
Zwrócono także uwagę na zróżnicowanie w tej materii w różnych regionach. Pojawiły się pytania co do „iura stolae” oraz trudnej sytuacji
materialnej kapłanów starszych i chorych. W trakcie dyskusji, ojcowie synodalni postanowili zapewnić kapłanom minimum potrzebne do
godnego życia oraz zlikwidować różnice w wynagrodzeniu kapłanów
tej samej diecezji50.
Synod Biskupów sytuuje się w tej samej linii doktrynalnej co Sobór
Watykański II, zwłaszcza w dwóch kwestiach: wynagrodzenie duchownych jest powinnością wypływającą ze sprawiedliwości oraz zwrócoquas constituenda etiam sit, in singulis dioecesibus vel regionibus, alia massa comunis, qua Episcopi valeant aliis obligationibus erga persona Ecclesiae deservientes satisfacere variisque dioecesis necessitatibus occurrere, quaque etiam valeant dioeceses
divitiores adiuvare pauperiores”. Tamże, I, 8, s. 762.
48
S.C. pro Episcopis, Directorium de pastorali ministerio episcoporum (typis
Polyglottis Vaticanis 1973), n. 117a.
49
G. Caprile, Il Sinodo dei Vescovi. Seconda Assamblea Generale (30.IX – 6.XI
1971), Rzym 1972.
50
Tamże, ss. 674-675. Ojciec Thio Van Asten, reprezentujący Związek Przełożonych
Generalnych stwierdził: „Concludendo: la gusta remunerazione del prete è una questione non secondaria del Sinodo; è necessario un certo grado di sicurezza economica che permetta di vivere e lavorare in maniera degna; condannare le sperequazioni,
ingiuste e nocive alla fraternità; dare alcuni orientamenti sul modo come la Chiesa,
i suoi ministri, i religiosi, pur essendo realistici sui bisogni economici, dovrebbero evitare di dare l`impressione di essere tropo solleciti dei beni materiali”. Tamże, s. 404.
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no uwagę, że nie powinno być zbyt dużych różnic w wynagrodzeniu
prezbiterów, zawsze z zachowaniem ducha ewangelicznego ubóstwa.
Porządek prawny zbierze te idee doktrynalne i podejmie próbę ustanowienia norm kanonicznych.
2. Porządek kanoniczny
Obecny Kodeks Prawa Kanonicznego reguluje kwestie wynagrodzenia duchownych w dwóch miejscach systematycznie od siebie różnych: kan. 281 § 1 ustanawia fundamentalne prawo duchownych do
odpowiedniego wynagrodzenia i kan. 1274 § 1 konfigurujący nową
instytucję, która ułatwia efektywne i właściwe wykonanie tego prawa.
Poniżej zajmiemy się pierwszym z wyżej wymienionych kanonów.
Kanony 273-283 KPK specyfikujące prawa i obowiązki duchownych
mają znaczenie szczególne, gdyż jak stwierdza kan. 1008 duchowni są
„ustanawiani świętymi szafarzami; są oni mianowicie konsekrowani
i przeznaczeni ażeby – każdy odpowiednio do swojego stopnia, wypełniając w osobie Chrystusa-Głowy zadania nauczania, uświęcania
i kierowania – byli pasterzami Ludu Bożego”.
2.1. Godziwe czy odpowiednie wynagrodzenie duchownych:
terminologia
Obecny Kodeks Prawa Kanonicznego w sposób bardziej bezpośredni łączy prawo do godnego wynagrodzenia duchownych z ich poświęceniem się posłudze kapłańskiej. Przedmiot tego prawa duchownych
wyrażają tradycyjne słowa: godziwe utrzymanie duchownych (kan.
221 § 1; 1254 § 1), odpowiednie wynagrodzenie (kan. 281 § 1). Kodeks
odnosząc się do tej materii używa także innych terminów jak pensja,
wypłata, wynagrodzenie, etc.
–– termin „merces” oznacza cenę, jaką ktoś płaci za pracę lub wykonaną czynność. Pochodzi od słowa „mercor”. Kodeks używa tego
słowa tylko raz w kan. 1286 § 2, kiedy odnosi się do powinności
zarządcy dóbr, którzy „mają wypłacać sprawiedliwe i słuszne wynagrodzenie, tak ażeby mogli odpowiednio zaspokoić potrzeby własne
i swojej rodziny”.
–– Kodeks dwa razy używa terminu „emolumenta”. Kan. 506 § 2 odnosi się do statutów kapituł kanoników, które „winny także określić
dochody, zarówno stałe, jak i pobierane z racji wykonywania jakiegoś zadania, oraz, biorąc pod uwagę normy wydane przez Stolicę
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Świętą, insygnia kanoników”, zaś kan. 1488 § 1 zakazuje pełnomocnikom i adwokatom w czasie procesu „wykupywać spór albo
układać się o wygórowane wynagrodzenie lub o przyznanie części
rzeczy spornej”.
–– słowo „retributio” pochodzi od „retribuo” i oznacza tyle co „oddać
na powrót, zwrócić, zapłacić”51. Kodeks używa tego terminu przy
dwóch okazjach: kan. 951 § 1 używając go w opozycji do stypendium mszalnego i wydaje się, że ma znaczenia zapłaty za wykonaną
usługę; w kan. 281 § 1 termin „retributio” pojawia się jako coś różnego od „remuneratio”: „wynagrodzenie odpowiednie ich pozycji,
z uwzględnieniem zarówno natury ich zadania (…) wynagrodzić
tych, których pomocy potrzebują”.
–– termin „honorarium”, którego znaczenie łacińskie oznacza tyle co
„jednorazowe wynagrodzenie pieniężne (lekarza, adwokata, etc.),
czesne”52, Kodeks używa na określenie zapłaty za wykonaną pracę biegłym (kan. 1580), tłumaczom (kan. 1649 § 1, 2º) adwokatom
i pełnomocnikom (kan. 1649 § 1, 2º).
–– częściej używa się słowa „remuneratio”. Pochodzi od łacińskiego słowa „remunere” i oznacza „wynagrodzenie, wypłacenie”53.
W niektórych przypadkach pojawia się samo słowo „remuneratio” jak np. w kan. 231 § 2 w którym czytamy, że świeccy „mają
prawo do godziwego wynagrodzenia, odpowiedniego ich pozycji,
dzięki któremu, zachowując również przepisy prawa państwowego,
mogliby zaradzić potrzebom własnym oraz rodziny”. Kan. 418 § 2,
2º określa od którego momentu biskup przeniesiony w dotychczasowej diecezji „pobiera pełne wynagrodzenie związane z urzędem”.
Z kolei kan. 531 odnosi się do wydania przez biskupa diecezjalnego odpowiednich przepisów „co do przeznaczenia składanych ofiar
oraz wynagrodzenia kapłanów wypełniających to zadanie”. W innych przypadkach słowo „remuneratio” używane jest z innymi terminami (kan. 230 § 1; 281 § 1; 263).

51
52
53

A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Poznań 1958, s. 588.
Tamże, s. 300.
Tamże, s. 580.
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–– słowo „sustentatio” należy do tych, które najczęściej używa Kodeks
Prawa Kanonicznego54. Pochodzi od „sustentar” i oznacza „podpora, wyżywienie, utrzymanie (życia)”55.
Generalnie w Kodeksie spotykamy się z podwójną terminologią
w omawianej materii: „honesta sustentatio” i „congrua remuneratio”.
Stąd właściwym wydaje się dokładniejsze określenie ich treści.
2.2. Uzasadnienie właściwego wynagrodzenia duchownych
Nie jest łatwo skonkretyzować treść i zasięg „godnego utrzymania”
oraz „właściwego wynagrodzenia”. Wielu kanonistów utrzymuje, że
jest rzeczą niezwykle trudną ustanowić coś pewnego w tej materii,
zważywszy na różne okoliczności56.
Większość kanonistów jest zdania, iż „godne utrzymanie” mieści
w sobie to wszystko co z punktu widzenia moralnego jest konieczne danej osobie do mieszkania, wyżywienia, ubrania, zdrowia, wypełniania
obowiązków rodzinnych, społecznych, państwowych oraz innych potrzeb takich jak np. wakacje, odpoczynek, formacja, etc. Nie możemy
przy tym zapominać o tym, że pod pojęciem konieczności rozumiemy
zarówno necessitas naturae (to te dobra doczesne, bez których osoba
ludzka nie może się utrzymać) oraz necessitas personae (to te dobra,
bez których człowiek wprawdzie może żyć, ale nie w sposób godny)57. W Schemacie canonum de clericis et laicis Kodeksu Kanonów
Kościołów Wschodnich wzięto pod uwagę powyższy faktor, którego
nie ma w Kodeksie Prawa Kanonicznego, a mianowicie, że właściwe
wynagrodzenie duchownych winno być takie, które, nie tylko pokryje
potrzeby personalne duchowych, lecz w przypadku duchownych żonatych będzie wystarczające na utrzymanie swojej rodziny58.
Koncepcja właściwego utrzymania jest uzależniona od pojęcia konieczności, osoby, której to dotyczy, od warunków społeczno – ekoKan. 230 § 1; 263; 283 § 1; 222 § 1; 269 1º; 282 § 2; 295, 2; 384; 402, 2; 538, 3;
640; 707, 2; 1154; 1254, 2; 1274, 1; 1350 § 1; 1650 § 2; 1689, etc.
55
A. Jougan, Słownik kościelny …, dz. cyt., s. 667.
56
D, Faltin, De obligatione impendendi fructus beneficii superfluos pro pauperibus aut piis causis, Roman 1963, s. 60.
57
Por. tamże, s. 126.
58
Por. Schema canonum de clericis et laicis, w: Nuntia 13 (1981) 110, ad can. 78
§ 1.
54
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nomicznych oraz od tego co postrzegamy jako dobra zbyteczne.
Kanonistyka tradycyjna, odwołując się do kan. 1473 KPK z 1917 r.
jako zbyteczne postrzegała: niegodne używanie owoców beneficjum,
przeznaczanie ich na cele niegodne stanowi kapłańskiemu; przeznaczanie tychże w celu wzbogacania rodziny, bliskich i innych osób;
przeznaczanie tychże owoców na własne potrzeby duchownych, gdy
nie są właściwie wykonywane posługi i urzędy kościelne59. Ta tradycyjna koncepcja jest zawarta w kan. 281 § 1 obecnego Kodeksu i utrzymywała się od początku procesu kodyfikacyjnego60.
2.3. Prawo duchownych
Za pracę kapłańską nie można „płacić”, ani z racji samej natury wykonywanej pracy, ani ze względu na motywację, jaka przyświeca kapłanowi przy jej wykonywaniu. Z drugiej jednak strony kapłan posiada
całą serię potrzeb, którym musi w jakiś sposób zaradzić: utrzymanie
siebie, i tych, których pomocy potrzebują, potrzeby stałej formacji
(książki, wyjazdy rekolekcyjne, sympozja), wakacje, ubezpieczenie
społeczne, etc. T. Bertone utrzymuje, że urząd kościelny ma swoje
uzasadnienie w powołaniu i nie można go umieszczać w świetle jakiegokolwiek kontraktu czy umowy o pracę, obecnych we wspólnotach cywilnych61. Dlatego w tym punkcie spróbujemy odpowiedzieć
na pytanie czy koncepcja „godnego utrzymania” oraz „właściwego
wynagrodzenia” jest prawem duchownych, czy jest to rodzaj koncesji
administracyjnej, a może żadna z tych rzeczy.
Nie brak autorów, którzy poddają w wątpliwość to, iż „remuneratio”
jest prawem duchownych. I tak np. Marchi twierdzi, że kan. 281 nie
mówi nic na temat, np. na kim ciąży powinność zapewnienia owego
wynagrodzenia. Jego zdaniem Kościół diecezjalny i biskup, który mu
przewodzi są odpowiedzialni za wypełnienie tej powinności62. Z opiPor. D. Faltin, De obligatioe …, dz.cyt., s. 93.
„Ratione habita tum ipsius muneris naturae tum locotum temporumque conditionum, remunerationem suae condicioni congruam, quare posint necessitatibus vitae
suae et illorum qui servitio suo se dedicant providere atque etami indigentibus per se
ipsos aliqua ranione subvenire …”. Communicationes 16 (1984) s. 191.
61
T. Bertone, Obblighi e diritti dei chierici. Missione e spiritualità del presbitero
nel nuovo codice, w: Lo stato giuridico dei ministri sacri nel nouvo Codex juris canonici, Città del Vaticano 1984, ss. 65-66.
62
„Yo sería de la opinión quo la Iglesia Diocesana y el Obispo quo al. Preside deben proveer a tal deber (...) no se trata de un derecho en sentid estricto, sino de un in59
60
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nią taką nie zgadza się Aznar Gil, który twierdzi, że Kodeks z 1917 r.
przynajmniej w sposób pośredni uznawał istnienie takiego prawa63.
Zdaniem Profesora z Salamanki także projekt KKKW wyraźnie mówi
o prawie duchownych: „Clerici ius habend ad honestam sustentationem et ideo pro implendo sibi commisso officio remunerationem percipiendi iustam et aequam”64.
Podobną linię utrzymuje aktualny porządek prawny. W pierwszym
schemacie obecnego tekstu, na pierwszej sesji w dniach 24-28 X. 1966 r.
przyjęto, że niektóre prawa duchownych powinny być zdefiniowane. W tym kontekście przywołano ius ad honestam sustentationem:
„Clerici ius est pro ministerio ecclesiastico quo exercent (…) remunerationem percipiant suae condicioni congruam”65. Schemat z 1977
używał wprost wyrażenia „remunerationem merentur”, które zachowało się w dzisiejszym brzmieniu kan. 28166. Nie oznacza to jednak,
że takie sformułowanie zaprzecza jakoby „remuneratio” nie było prawem duchownych. Wprawdzie odrzucono postulat, aby aktualny kan.
281 § 2 zaczynał się od słów: iure gaudent, ale nie dlatego, że odmawiano duchownym tego prawa, ale ponieważ: „textus canonis videtur sufficiens ad ipsm statuendum”67. Aktualny Kodeks mówiąc
wprost o ius ad sustentationem remunerationemve ab Ecclesia (kan.
230 § 1) oraz o ius ad honestam remunerationem suae condicioni (kan.
231 § 2), odnosi się do świeckich, którzy wykonują zadania na rzecz
Kościoła. Wszystko to wskazuje, że w kan. 281 § 1 jest sformułowane
prawo duchownych do odpowiedniego wynagrodzenia. Jak twierdzi
terés legítimo, ligado a la justicia distributiva, (...) el clérigo podría recurrir a quien
tienen competencia para obtener una justa retribución de su superior”. T. Marchi,
La remunerazione dei chierici nel novo Codice, w: ME 100 (1984), s. 191.
63
“Beneficium ecclesiasticum est ens iuridicum a competenti ecclesiastica auctoritate in perpetuum constitutum seu erectum, constans officio sacro et iure percipiendi
reditus ex dote officio adnexos”. Kan. 1409 KPK 1917.
64
Schema canonum de clericis et laicis, w: Nuntia 13 (1981), s. 110, ad can. 78
§ 1. Por. F. Aznar Gil, La conveniente remuneración de los clérigos en el Código de
Derecho Canónico, w: Ciencia Tomista 113 (1986) s. 562.
65
Coetus Studiorum de Sacra Hierarchia, w: Communicationes 16 b(1984)
ss. 170-172 Opera consultorum In parandis canonum schematibus. 1: De clericis – De
sacra Hierarchia, w: Communicationes 3 (1971), s. 196.
66
Schema canonum Libri II de Popul. Dei (typis Polyglottis Vaticanis 1977) c. 141
§ 1.
67
Relatio complectens synthesim animadversionum, w: Communicationis 14
(1982), s. 67, ad can. 255 § 2.
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Manzanares, powyższy kanon wskazuje na podstawowe prawo uznane
przez Pismo Święte (Mt 10, 10; 1 Kor 9, 7-14; 1 Tym 5, 18)68. Chodzi
tu zatem o fundamentalne prawo duchownych, które wynika z prawa
naturalnego. Jest to prawo sui generis zarówno z punktu widzenia jego
pochodzenia jak i charakterystyki, gdyż wynagradza się nie urząd czy
wykonaną pracę, ale osobę duchowną. Owo prawo jest podporządkowane wypełnieniu pewnych warunków, które teraz wymienimy:
–– Podmiotem prawa jest duchowny, tzn. wierny, który ważnie przyjmuje przynajmniej święcenia diakonatu. (kan. 266 § 1) przez które
zostaje włączony do stanu duchownego. Kan. 1009 wyróżnia trzy
rodzaje święceń: diakonat, prezbiterat i biskupstwo. Zadania wykonywane przez świeckich mogą być stałe (kan. 230 § 1) czasowe (kan. 230 § 2) lub nadzwyczajne (kan. 230 § 3). Kodeks Prawa
Kanonicznego wyraźnie stwierdza, że świeccy „mogą być na stałe
przyjęci, przepisanym obrzędem liturgicznym, do posługi lektora
i akolity, udzielenie jednak tych posług nie daje im prawa do utrzymania czy wynagrodzenia ze strony Kościoła”. (kan. 230 § 1). Nie
znaczy to jednak, że nie należy w tej materii wypełnić przepisów
prawa cywilnego, jeśli np. jakaś osoba świecka wykonuje zadania
specjalne dla Kościoła (kan. 231 § 1)69. Co do posługi wykonywanej
przez diakonów, to Kodeks nie wyróżnia ich specjalnie, kiedy mówi
o prawie do właściwego wynagrodzenia. Kan. 281 § 3 wskazuje na
J. Manzanares, Comentario al c. 281, w: Código de Derecho Canónico, edición
bilingüe comentada, Madrid 1985, s. 171; Por. T. Rincón, Comentario al c. 281, w:
Código de Derecho Canónico, edición anotada, Pamplona 1983, ss. 218-219.
69
Świeccy, o których w tym kanonie się wspomina to ci, o których wspomina Dekret
Apostolicam actuositatem n. 22. Chodzi o świeckich, którzy poświęcają się całkowicie lub na określony czas dziełom misyjnym czy dziełom apostolskim jak np. lekarze
współpracujący z misjami, kierujący stowarzyszeniami czy instytucjami apostolskimi. Kan. 231 jest bardziej precyzyjny niż wspomniany numer 22 Dekretu Apostolicam
actuositatem. W § 2 powyższego kanonu czytamy, że świeccy: „mają prawo do godziwego wynagrodzenia, odpowiedniego ich pozycji, dzięki któremu, zachowując również przepisy prawa państwowego, mogliby zaradzić potrzebom własnym oraz rodziny.
Przysługuje im też prawo, by było właściwie przewidziane ubezpieczenie i zabezpieczenie społeczne, a także ubezpieczenie zdrowotne”. Należy zwrócić uwagę, że nie
chodzi tu o posługę, tylko o świadczoną pracę. W tej materii można skonsultować postanowienia Synodu Partykularnego Holandii odnośnie tzw. „pracowników duszpasterskich”. Synodis Particularis Episcoporum Nederlandiae enuntiata ultima, lingua
Gallica et Nederlandica perscripta, quae Summust Pontifex rata habuit et publici iuris
fieri iussit (31 stycznia 1989), nn. 35-36, w: AAS 72 (1980), ss. 215-250.
68
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diakonów żonatych, którzy całkowicie oddali się kościelnej posłudze, ci „zasługują na wynagrodzenie wystarczające na ich utrzymanie oraz ich rodzin. Ci jednak, którzy otrzymują wynagrodzenie
z racji świeckiego zawodu, który wykonują lub wykonywali, powinni z otrzymanych z tego dochodów zaspokajać potrzeby własne
i swojej rodziny”. Wreszcie co do posługi wykonywanej przez prez
biterów i biskupów, to należy stwierdzić, iż ma tu miejsce właściwa
aplikacja prawa, o którym mówimy.
–– Aktualne lub wcześniejsze zaangażowanie w posługę kościelną, lub
przynajmniej gotowość do jej pełnienia. Niektórzy autorzy, jak np.
profesor prawa kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie
Tomás Rincón, posługując się argumentami z KPK z 1917 r, twierdzą, że prawo duchownych „ma swoje uzasadnienie w inkardynacji,
choć ostatecznego uzasadnienia należy szukać w naturze duchownych (…) których posługa rządzi się normami sprawiedliwości”70.
Poświęcenie się posłudze kościelnej w praktyce może przybrać różne formy i stopnie: może być aktualna, może być przeszkodzona
z przyczyn niezależnych od duchownego lub mogła być realizowana w przeszłości. We wszystkich tych przypadkach nie może dochodzić do zróżnicowań ekonomicznych, gdyż decydujący jest fakt, że
duchowny jest gotowy do zaakceptowania posługi kościelnej powierzonej przez przełożonego w myśl kan. 274 § 271. Oprócz tego
poświęcenie się posłudze kościelnej może być całkowite lub częściowe. W tym kontekście wydaje się, że bez znaczenia jest fakt czy
dany duchowny jest inkardynowany czy też nie do diecezji. Ważne
jest jego poświęcenie się posłudze kościelnej. W trakcie prac kodyfikacyjnych pojawiły się jednak pewnego rodzaju wątpliwości: „alli
T, Rincón, Comentario …, dz. cyt., s. 219.
„Duchowni mają obowiązek - chyba że usprawiedliwia ich prawnie uznana
przeszkoda - przyjąć i wiernie wypełnić zadanie powierzone im przez własnego ordynariusza”. W przypadku przeszkody jak np. choroba czy niepełnosprawność, należy aplikować kan. 281 § 2, który w praktyce identyfikuje się z kan. 281 § 1. Takie
jest znaczenie tej propozycji przedstawionej w czasie kodyfikacji: „quad clericos de
quorum sustentatione provideri debet ad normam § 1, nonnulli petierunt ut melis determinetur quinam clerici hoc iure gaudent. Hac de causa aliqui prosuerunt ut mentio
fiat non tantum clericorum qui ‘servitium munere funguntur’, sed etami ‘eorum qui servitium munere functi sunt’. Consultores
���������������������������������������������������������
autem respondent talibus clericis, qui servitium munere ‘functi sunt, provideri per pensionem de quo in § 2”. Communicationes
12 (1980), s. 409.
70
71
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petierunt ut excludantr religosi ab hoc iure, alli vero ut includantur
non solum clerici incardinati sed etiam qui ‘vi vonventionis’ servitium praestant in dioecesis”72. I chociaż w pierwszym momencie nie
uzyskano odpowiedzi na powyższe wątpliwości, to jednak później
ją uzyskano: kardynał Siri chciał, aby w aktualnym kan. 1272 § 1
postanowiono, że instytucję tą rezerwuje się tylko dla duchownych
świeckich. W odpowiedzi czytamy: „duchownymi, których należy
wspierać w tej instytucji są wszyscy ci, którzy poświęcają się służbie diecezji (PO 20, ES I, 8) bez różnicowania. Wynika to ze sprawiedliwości”73. Należy pamiętać, że teksty soborowe, wcześniejsze
niż kan. 281 § 1 obecnego Kodeksu nie różnicują duchownych.
Jedynym warunkiem jest ich poświęcenie się posłudze kapłańskiej.
Dlatego bez znaczenia pozostaje fakt czy duchowny jest inkardynowany (zazwyczaj jest) oraz czy jest zakonnikiem czy duchownym
świeckim.
–– Aplikowanie tego prawa jest uzależnione od następujących kryte
riów:
• Kryterium personalne: powinno ono być właściwe i odpowiednie
do stanu; oznacza to, że prawo to nie tylko powinno zapewniać
godne utrzymanie, ale także potrzeby związane z kondycją ludzką i kapłańską (kan. 276; 279; 283 § 2, etc.).
• Kryterium funkcjonalne: powinno być związane z naturą wykonywanego urzędu.
• Kryterium społeczne: powinno być uwarunkowane przez okoliczności społeczno-ekonomiczne miejsca, w którym znajduje się
wspólnota kościelna.
• Kryterium braterstwa kapłańskiego: mimo, że kan. 281 § 1 nic
nie wspomina na ten temat, należy sądzić, że wynagrodzenie duchownych powinno być jednakowe dla wszystkich wypełniających posługę w tej samej sytuacji, przy uwzględnieniu charakteru
pełnionej funkcji, jak okoliczności miejsca i czasu. Powinno ono
być dostosowane do pozycji i wystarczać duchownym na własne

„Consultores respondent haec et alia huiusmodi statuit ac determinari debere
in statutis massae communis seu instituti dioecesani”. Communicationes 12 (1980),
s. 409.
73
Relatio complectens …, dz. cyt., s. 284, ad c. 1225 § 1.
72
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konieczne potrzeby. Sobór Watykański II wyraził to wprost74, zaś
Komisja weryfikacyjna na liczne postulaty umieszczenia zwrotu: „fundamentaliter aequali sustentationi clericorum”, odpowiedziała, że wystarczy odwołanie się do kan. 255, gdzie przedstawia
się kryteria wynagradzania oraz, że późniejsze normy partykularne mogą regulować tą materię75. Wielu kanonistów, a wśród nich
Aznar Gil76, uważa, że kan. 281 § 1 powinien jednak zawierać
ową klauzulę równości wynagrodzenia.
2.4. Odpowiedzialność za wypełnienie prawa do wynagrodzenia
duchownych
Kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie prawa do wynagrodzenia? Wcześniej przedstawiliśmy doktrynę Soborową w tej materii.
Kodeks Prawa Kanonicznego przyjął ją w całości.
–– Kodeks wskazuje najpierw na obowiązek w tym względzie, jaki
spoczywa na wspólnocie kościelnej. Porządek kanoniczny przypomina o obowiązku Ludu Bożego do współpracy i odpowiedzialności
w utrzymaniu szafarzy (kan. 222 § 1; 282; 1260). Chodzi tu zatem o prawdziwy obowiązek, którego zaniedbanie mogłoby stanowić motyw sankcji kanonicznych77. Prawu zawartemu w kan. 1260
odpowiada korelatywny obowiązek wiernych składania świadczeń
na potrzeby Kościoła. Został on wyrażony w kan. 222 § 1, gdzie
czytamy: „Wierni mają obowiązek zaradzić potrzebom Kościoła,
aby posiadał środki konieczne do sprawowania kultu, prowadzenia dzieł apostolstwa oraz miłości, a także do tego, co jest konieczne do godziwego utrzymania szafarzy”. Są to cele właściwe misji
74
„Fundamentaliter eadem sit pro omnibus in iisdem adiuctis versantibus”.
PO 20.
75
Relatio complectens …, dz. cyt., ss. 284-285.
76
F. Aznar Gil, La conveniente …, dz. cyt., s. 571.
77
S.C. de Propaganda Fide (13 maj 1816) (Bardstown): „D. 3. ��������������������
Qualis obligatio incumbit laicis debitum hoc solvendi? R. Teneri fideles in conscienia ad sufficientem sustentationem Ministrorum Ecclesiae. D. 4. Licetne spirituale ministerium denegare iis,
aut personis ad illorum spectantibus familiam, v. g. infantibus sacramentum Baptismi,
si huic debito se submittere recusent. R. Indignam viro ecclesiastico, et animadversione dignam quaestionem de sacris et ipso Baptismate denegandis iis qui oblationem debito se submittere recusant”. Collectanae S. Congregationis de Propaganda Fide
seu Decreta, Instructiones, Rescripta pro Apostolicis Missionibus 1 (Romae 1907),
n. 713, ss. 419-420.
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Kościoła i tylko w tym kierunku można się domagać od wiernych
środków materialnych78. Obowiązek ten wypływa z faktu przynależności wszystkich wiernych na mocy chrztu świętego do wspólnoty
Ludu Bożego, współodpowiedzialności za realizację posłannictwa
Kościoła, gdyż „wspomaganie Kościoła przez wiernych pozostaje
w ścisłym związku z realizacją celów Kościoła”79, oraz naturalnej
solidarności względem własnej wspólnoty. Podstawą bazy finansowej Kościoła są przede wszystkim dobrowolne ofiary wiernych.
Zalicza się do nich m.in.: zbiórki (kan. 1265; 1266), pobożne wole
(kan. 1299-1302), pobożne fundacje (kan. 1303-1310). Drugorzędną
rolę mają ofiary świadczone duchownym za ich posługę. Kan. 1264
definiuje oblationes, jako ofiary składane z okazji udzielania sakramentów i sakramentaliów, a nie za nie. Nie chodzi tu zatem o zapłatę
za wykonaną pracę, lecz o dar, poprzez który wierni przyczyniają się
do utrzymania duchownych i do prowadzenia działalności apostolskiej (kan. 531; 946). Do najbardziej rozpowszechnionych sposobów realizacji obowiązku zapewnienia odpowiedniego utrzymania
duchownym są ofiary iura stolae oraz ofiary mszalne80.
–– Biskup diecezjalny jest odpowiedzialny za rzeczywiste wypełnienie
prawa duchownych do wynagrodzenia (kan. 384; 269, 1º). W tym
celu, jak przypomina Presbyterorum Ordinis n. 20, biskup powinien, mocą swojej władzy, przypominać wiernym o ich obowiązku
utrzymywania duchownych (kan. 1261 § 2) oraz ustanawiać konkretne normy w swojej diecezji (kan. 1263). Kan. 384 nakłada na
biskupa diecezjalnego (i na tych, którzy z biskupem diecezjalnym są
zrównani: prałat terytorialny, opat terytorialny, wikariusz apostolski,
prefekt apostolski, ordynariusz wojskowy, administrator apostolski
D. Walencik, Utrzymanie duchowieństwa jako obowiązek wiernych w świetle
Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., w: Śląskie Studia Historyczno – Teologiczne,
2005, t. 38, z. 1, s. 164. Por. R. Sobański, Baza finansowa Kościołów w perspektywie
zintegrowanej Europy, w: Prawo Kanoniczne 39 (1996), nr. 3-4, s. 11.
79
T. Pawluk, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 4: Dobra doczesne Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy, Olsztyn 1994, s. 32.
80
Kan. 946 stwierdza, że składający ofiarę, by w ich intencji kapłan aplikował
Mszę św. przysparza w ten sposób dóbr Kościołowi i ma udział w utrzymaniu duchownych oraz dzieł kościelnych. Por. W. Góralski, Nowe przepisy w dziedzinie stypendiów
mszalnych, w: Prawo kanoniczne 18 (1975), nr. 3-4, ss. 124-125; A. Chrapkowski,
Troska Kościoła o świętość Eucharystii w regulacjach dotyczących ofiar mszalnych,
w: Annales canonici 1 (2005), ss. 77-92.
78
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ustanowiony na stałe) obowiązek szczególnej troski o podległych
mu duchownych. Troska ta ma charakter wielopłaszczyznowy.
Biskup powinien wysłuchiwać kapłanów jako swoich pomocników
i doradców, stać na straży przysługujących im uprawnień, troszczyć się o to, by właściwie mogli wypełniać powierzone im obowiązki, troszczyć się, by mieli do dyspozycji odpowiednie pomoce,
a także instytucje potrzebne do rozwoju życia duchowego oraz intelektualnego. Troska biskupa ma także dotyczyć zabezpieczenia duchownym godziwego utrzymania oraz opieki zdrowotnej81. Norma
kan. 384 koresponduje z innymi normami kodeksowymi, co jednocześnie uwypukla jej obligatoryjny charakter. Zgodnie z tą normą biskup diecezjalny ma obowiązek zatroszczyć się o utrzymanie
duchownych, szczególnie inkardynowanych do swojej diecezji82.
Z kolei kan. 1274 § 1 nakłada na biskupa diecezjalnego fakultatywny
obowiązek utworzenia funduszu diecezjalnego, którego zadaniem
jest zagwarantowanie utrzymania duchownym pełniącym posługę
na rzecz tej diecezji. Mimo, że jest to obowiązek fakultatywny, to
jednak w sytuacji, gdy w inny sposób nie zapewniono duchownym
utrzymania, obowiązek ten staje się dla biskupa wiążący. Jeśli wynagrodzenie osób duchownych pełniących posługę na rzecz danej
diecezji dokonuje się z funduszu wynagrodzeń, prawo partykularne powinno szczegółowo ustalić diecezjalny system wynagrodzeń.
Wprawdzie nie istnieje żaden wyraźny obowiązek, by takowy system
ustanowić, jednak wydaje się, jak zauważa ks. Walencik, „przynajmniej w ramach przepisów o zarządzaniu funduszem, niemożliwe,
aby z niego zrezygnować. Należałoby więc wziąć pod uwagę naturę
zadania (np. wikary, proboszcz, pracownik administracji kościelnej,
biskup), okoliczności miejsca i czasu, a także każdorazowe warunki
81
Por. Ecclesiae Sanctae, n. I, 8, s. 762; D. Walencik, Troska biskupa diecezjalnego utrzymanie duchowieństwa w ujęciu Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.,
w: Śląskie Studia Historyczno – Teologiczne, 2005, t. 38, z. 2, s. 367. Zakres tego obowiązku biskupa obejmuje także emerytowanych proboszczów. Biskup diecezjalny jest
zobowiązany wówczas zapewnić zrzekającemu się proboszczowi odpowiednie utrzymanie i mieszkanie. Por. T. Pawluk, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II,
T. II. Lud Boże. Jego nauczanie i uświęcanie, Olsztyn, 1991, s. 279.
82
Podobny obowiązek kan. 295 § 2 nakłada na prałata personalnego w stosunku
do tych, którzy zostali wyświęceni w celu pełnienia służby w prałaturze personalnej.
Por. R. Kantor, Prałatury personalne w systemie prawa kanonicznego, w: Tarnowskie
Studia Teologiczne, 2006, t. XXV/2, ss. 103-118.
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życiowe (np. duże miasto, wieś, miejsce zamieszkania na probostwie
lub prywatnym mieszkaniu). Szczegółowe ustalenia wymagałyby
w tym kontekście zmiany sposobu wynagrodzenia. Prawodawca
partykularny powinien wydać normy odnośnie do charakteru funduszu, precyzując, czy duchowni są w pełni i całkowicie wynagradzani
z funduszu wynagrodzeń, czy też ma on charakter funduszu wyrównawczego, z którego korzystają tylko duchowni wynagradzani poniżej kwoty ustalonej przez diecezjalny system wynagrodzeń”83.
Podsumowując kwestię odpowiedzialności za wypełnienie prawa
do wynagrodzenia duchownych, warto mieć na uwadze, że to cała
wspólnota powinna poczuwać się do odpowiedzialności w tej materii.
W sposób jasny przypomniał o tym Jan Paweł II w przemóweniu na
Konferencji Episkopatu Włoch, kiedy zachęca do solidarności braterskiej między samymi kapłanami oraz do ożywienia świadomości samych wiernych, by zaradzili potrzebom Kościoła, w tym także temu co
jest konieczne do godziwego utrzymania szafarzy84.
2.5. Utrata i ochrona prawa do wynagrodzenia duchownych
Najpierw omówimy zagadnienie utraty urzędu kościelnego (kan.
184 § 1), aby móc określić okoliczności i sytuacje, w jakich znajduje
się duchowny.
–– Zgodnie z przepisami prawa utrata urzędu kościelnego następuje
przez ukończenie wieku ustalonego przez prawo (kan. 185) lub rezygnację (kan. 87-189) przyjętą z motywów wieku, zdrowia lub innej poważnej przyczyny. Porządek kanoniczny (kan. 402 § 2; 538
§ 1) postuluje, że należy zadbać w tych przypadkach o odpowiednie
i godne utrzymanie i mieszkanie. W kontemplowanych w kan. 184
§ 1 przypadkach, duchowni tracą prawo, o którym mowa w kan. 281
D. Walencik, Troska biskupa ..., dz. cyt., ss. 374-375.
‘Il nuovo sistema introdotto in Italia, in rispondenza allo spirito delle prescrizione del Codice di diritto canonico, comporta un rinnovato impegno di fraterna solidarietà fra tutti i sacerdoti ed una più viva coscienza, da parte dei fedeli, del loro
‘obbligo di sovvenire alle necessità della chiesa’ (c. 222 § 1). Il mio augurio è questo:
il nuovo sistema contribuisca a rendere più viva la coscienza dei sacerdoti e dei fedeli
di appartenersi gli uni agli altri, e di essi tutti, ciascuno in conformità al proprio stato e secondo le proprie capacità, responsabili della vita e dell`azione della chiesa”.
Jan Paweł II, Impegno di fraterna solidarietà fra i sacerdoti. Al signor cardinale Ugo
Poletti presidente della Conferenza Episcopale Italiana (5 sierpnia 1985), w: Il Regno.
Documenti, 31 (1986), s. 85.
83
84
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§ 1 i jednocześnie nabywają to, o którym mówi § 2 tegoż kanonu,
a mianowicie, że „należy także zatroszczyć się, by mieli właściwie
zabezpieczoną opiekę społeczną, jeśliby byli dotknięci chorobą, niezdolnością lub starością”.
–– Utrata urzędu następuje także po upływie przewidzianego czasu
przez przeniesienie (kan. 190) oraz przez usunięcie za pomocą dekretu (kan. 192-193). W takich okolicznościach należy aplikować
kan. 195, który mówi, że „jeśli ktoś, jednak nie na mocy samego prawa, lecz dekretem kompetentnej władzy zostaje usunięty z urzędu,
który był podstawą jego utrzymania, wtedy ta sama władza winna
zatroszczyć się o zabezpieczenie usuniętemu utrzymania przez odpowiedni czas, chyba że zaradzono temu w inny sposób”. Podobną
normę zawiera kan. 1746, wspominając o usunięciu proboszcza:
„biskup powinien zadbać, by usuniętemu proboszczowi przydzielić
inny urząd, jeżeli jest do tego zdolny, czy też wyznaczyć pensję,
w zależności od tego, czy przypadek i okoliczności na to pozwa
lają”.
–– Duchowny ukarany (z wyjątkiem, gdy chodzi o utratę lub wydalenie
ze stanu duchownego) powinien mieć zapewnione to, co konieczne
do godnego utrzymania. Kodeks przewiduje pewne kary pieniężne
dla duchownych: kan. 1331 § 2, 5º; 1333 § 4; 1377; 1380; 1381;
1385, etc. Zawsze jednak trzeba mieć na uwadze, by duchownemu nie brakowało tego co jest konieczne do godziwego utrzymania
(kan. 1350 § 1). Poza tym suspensa nigdy nie może pozbawić duchownego prawa do mieszkania, jeśli takowe posiadał z racji urzędu
(kan. 1333 §3 2º).
–– W podobnej sytuacji, jak wyżej znajdują się duchowni, którzy ipso
iure są pozbawieni urzędu kościelnego bądź to przez publiczne wyparcie się wiary katolickiej i komunii z Kościołem, bądź przez próbę
zawarcia małżeństwa cywilnego, zawsze, kiedy nie zostali wydaleni ze stanu duchownego (kan. 290-293). Ponieważ duchowny nie
utracił stanu duchownego, tak jak to formułuje kan. 290, należy stosować w takim przypadku kan. 1350 § 1: „Przy wymierzaniu kar
duchownym zawsze trzeba uważać, żeby nie pozbawić ich tego, co
jest konieczne do godziwego utrzymania, chyba że chodzi o wydalenie ze stanu duchownego”.
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Kiedy duchowny traci prawo do godnego utrzymania? Ma to miejsce, kiedy prezbiter traci stan duchowny zgodnie z kan. 290 przez
wyrok sądowy lub dekret administracyjny; przez karę wydalenia nałożoną zgodnie z prawem; przez reskrypt Stolicy Apostolskiej. W powyższych okolicznościach duchowny traci wszystkie prawa właściwe
dla stanu duchownego (kan. 292), a wśród nich także prawo do godnego utrzymania i właściwego wynagrodzenia w myśl kan. 1350 § 1.
W przypadku wydalenia ze stanu duchownego kan. 1350 § 2 stwierdza: „Wydalonemu zaś ze stanu duchownego, który z powodu kary
znalazł się rzeczywiście w niedostatku, ordynariusz powinien przyjść
z pomocą w możliwie najlepszy sposób”. Nie jest to jednak obowiązek
ex iustitia, tylko należy do lex caritatis.
Ochrona prawa do właściwego wynagrodzenia duchownych powinna być realizowana za pomocą ustanawianych norm (kan. 222 § 1).
Oznacza to, iż należy poddać się procedowaniu sądowemu (kan. 1400
§ 1-2) lub administracyjnemu (kan. 1732 i następne).
W praktyce można spotkać cztery rozwiązania:
–– porozumienie (kan. (1733 § 1)
–– Konferencja Episkopatu może postanowić, by w każdej diecezji został ustanowiony jakiś stały urząd lub rada, których zadaniem byłoby poszukiwanie i sugerowanie słusznych rozwiązań (kan. 1733
§ 2-3)
–– przedstawienie kwestii przełożonemu za pomocą rekursu (kan.
1734-1739)
–– interwencja Trybunału Administracyjnego, reprezentowanego przez
Drugą Sekcję Sygnatury Apostolskiej, po wcześniejszym rekursie
(kan. 1445 § 2). Inne formy reklamowania czy wywierania presji
przez różnego rodzaju stowarzyszenia, które nie odpowiadają duchowi Kościoła, są niedozwolone85.
Zakończenie
Aktualny porządek kanoniczny przyjął podstawowe wskazówki
soborowe w materii wynagradzania duchownych, którzy poświęcają
się służbie wspólnocie chrześcijańskiej przez wykonywanie posługi
kapłańskiej.
S.C. pro Clericis, Declaratio Quidam Episcopi (8.III.1982), n. IV, w: AAS 74
(1982), ss. 642-645.
85
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Wynagrodzenie duchownych należy do fundamentalnych praw osób
duchownych, których przestrzeganie jest uzależnione od okoliczności
personalnych prezbiterów, od natury wykonywanych zadań oraz od sytuacji społeczno-ekonomicznej wspólnoty, w której duchowny wykonuje swoją posługę.
Jest rzeczą oczywistą, że to prawo duchownych musi być używane
zgodnie z doktryną Kościoła na temat korzystania z dóbr doczesnych
przez prezbiterów. Kan. 282 KPK stwierdza, że życie prezbiterów powinno być proste i powinni oni powstrzymywać się od tego wszystkiego,
co trąci próżnością, a z „dóbr, które im przypadły z racji wykonywania
kościelnego urzędu, to, co im zbywa po zapewnieniu godziwego utrzymania i wypełnieniu wszystkich obowiązków własnego stanu, niech
zechcą przeznaczyć na dobro Kościoła i dzieła miłości”.
Prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia duchownych ciągle podlega ewolucji i służy jako środek do wypełniania misji zbawczej oraz
jako sposób ewangelizacji. Na zakończenie warto przypomnieć wypowiedź, jaką Ojciec Święty Jan Paweł II skierował do kapłanów
w Tarnowie podczas Nieszporów. Powiedział wtedy: „Byłoby prawdziwym dramatem, gdyby sytuacja bytowa księży, wolność od wielu
codziennych udręk, z którymi muszą borykać się często świeccy, stworzyły pomiędzy duchowieństwem i wiernymi jakąś obcość. Jesteście
z ludu i dla ludu. Pamiętajcie, że występujecie w imieniu Kościoła,
który dziś w szczególny sposób wyraża swą ‘opcję preferencyjną’ na
rzecz ubogich”86.
La conveniente remuneración de los clérigos en el Código de Derecho Canónico
de 1983. Análisis del c. 281 § 1
La remuneración de los clérigos pasó por un examen detenido atento durante la
celebración del Concilio Vaticano II. El servicio eclesial de los clérigos es un ministerio
y no una profesión. (PO, 20) En el Presbyterorum Ordninis se recuerda a los presbíteros
cómo deben “usar de los bienes temporales para aquellos fines que, de acuerdo con la
doctrina de Cristo Señor y de la ordenación de la Iglesia, es lícito destinarlos” y, tras
esta llamada general pasa a distinguir y regular más cuidadosamente el uso de los
bienes temporales por parte de los clérigos.
86
Jan Paweł II, Homilia w czasie Nieszporów Eucharystycznych skierowana do
księży, zakonników i zakonnic dnia 10.VI.1987 r. w: Currenda, numer okolicznościowy (1987), s. 81.
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La disciplina vigente sobre nuestra materia ha sufrido una transformación como
consecuencia del impulso conciliar. El c. 281 § 1 establece el derecho fundamental
del clérigo a una remuneración congrua o conveniente. Dicho canon formula un claro
derecho del clérigo a la congrua remuneración. El titulr de este derecho es fiel cristiano
que validamente ha recibido, al menos, el orden del diaconado, se dedica, o se ha
dedicado a un ministerio eclesiástico.
¿Quien es responsable del cumplimiento del derecho a la remuneración? El código
afirma la obligación que tiene comunidad eclesial. También el obispo diocesano es el
responsable del cumplimiento efectico de este derecho clerical.
Concluyendo hay que decir, de que el ordenamiento canónico actual ha asumido las
principales directrices conciliares en materia de remuneración a los cléricos que estén
dedicados al servicio de la caridad cristiana mediante el ejercicio de un ministerio
eclesial. Este derecho clerical tiene que usarse según la doctrina de la Iglesia sobre el
uso de los bienes temporales por parte de los clérigos. El derecho a la justa remuneración
de los clérigos sigue desarrollandose en el contexto eclesial y personal.

Prawo Kanoniczne
54 (2011) nr 3-4

KS. PIOTR MAJER
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

TAJEMNICA PRZYSPOSOBIENIA A PRZESZKODA
POKREWIEŃSTWA: ODNOTOWANIE ADOPCJI
W KSIĘDZE OCHRZCZONYCH (KAN. 877 § 3)
Treść: – 1. Problem duszpasterski i prawny. – 2. Akt urodzenia dziecka adoptowanego w prawie polskim. – 3. Przepisy krajowych konferencji episkopatu o odnotowaniu adopcji w księdze ochrzczonych. – 4. Propozycje przyjęcia stosownej regulacji
w Polsce.

1. Problem duszpasterski i prawny
Adopcja (w prawie polskim: przysposobienie), czyli orzeczenie
sądu, na mocy którego tworzy się pomiędzy stronami taki stosunek
rodzinno prawny, jaki istnieje między rodzicem a dzieckiem1, jest
w doktrynie katolickiej uważana za jedną z form apostolstwa rodzinnego2 i konkretny przejaw realizacji „Ewangelii życia”3, zwłaszcza
w odniesieniu do tych małżeństw, które nie mogą radować się włas
nym potomstwem4. Dlatego instytucja ta winna cieszyć się szacunkiem
Zob. E. Holewińska-Łapińska, Przysposobienie, w: Wielka Encyklopedia Prawa,
red. B. Hołyst, Warszawa 2005, s. 829.
2
Zob. Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, nr 11.
3
Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, 19 VI 2009 r., nr 133: „Szczególną formą zaangażowania się w służbę
«Ewangelii życia» jest adopcja dzieci, rodzicielstwo zastępcze, prowadzenie rodzinnego pogotowia opiekuńczego bądź rodzinnego domu dziecka. Każde z tych działań zasługuje na najgłębszy szacunek i rzeczywiste wsparcie społeczne”.
4
Zob. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 22 XI 1981 r.,
nr 14 i 41; Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum vitae o szacunku dla rodzącego się życia i o godności jego przekazywania, 22 II 1987 r., nr 8; Katechizm Kościoła
Katolickiego, nr 2379; Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych, 8 IX 2008 r., nr 13.
1
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i wsparciem organizacyjnym ze strony państwa oraz świeckich instytucji społecznych a także poparciem ze strony Kościoła5.
Problematyka adopcji może być rozpatrywana wieloaspektowo –
z punktu widzenia prawnego6, etyczno-moralnego7, psychologicznego8 i wychowawczego9 a nawet – choć w szerszym znaczeniu – teologicznego10. Zagadnienia związane z instytucją adopcji, obecne także
w kanonicznym porządku prawnym, dotyczą natury i skuteczności
w kościelnym porządku adopcji dokonanej decyzją władzy świeckiej11,
powstania pokrewieństwa prawnego i zrywającej przeszkody małżeńskiej, jaką rodzi stosunek adopcji12, a także szczegółowych kwestii
dotyczących tej przeszkody: jej obowiązywalności po ustaniu relacji
przysposobienia13 oraz konsekwencji różnic, jakie występują w tym
Jan Paweł II, Przemówienie na „Anioł Pański”, 31 VII 1994 r., L’Osservatore
Romano. Wydanie Polskie, 15 (1994), nr 9-10, s. 33: „...pragnienie posiadania dzieci
można zaspokoić także dzięki prawnej instytucji adopcji, która zasługuje na poparcie
i powinna być coraz lepiej zorganizowana...”
6
Oprócz podręczników do polskiego prawa rodzinnego i komentarzy do Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego zob. m.in. J. Gajda, Przysposobienie dziecka w prawie polskim, w: Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Zagadnienia wybrane, red.
P. Kasprzyk, Lublin 2005, s. 249-259; P. Pogonowski, Postępowanie w sprawach
o przysposobienie. Wybrane problemy, w: tamże, s. 261-278.
7
Zob. np. J. Orzeszyna, Adopcja jako owoc płodności duchowej, w: Lex tua veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi
Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, red. P. Majer, A. Wójcik, Kraków
2010, s. 859-875.
8
Zob. np. A. Jarmołowska, Psychologiczne aspekty procesu adopcji dziecka,
w: Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Zagadnienia wybrane, red. P. Kasprzyk,
Lublin 2005, s. 279-285.
9
Zob. Adopcja: temat bez tajemnic, red. M. Kwiecień, Warszawa 2004.
10
Jako usynowienie człowieka przez Boga. Zob. F. Gryglewicz, R. Łukaszczyk,
Adopcja, w: Encyklopedia Katolicka, t. 1, Lublin 1989, kol. 93-94.
11
Kan. 110 – „Dzieci adoptowane zgodnie z przepisami prawa cywilnego uważane są za dzieci tego lub tych, którzy je adoptowali”.
12
Kan. 1094 – „Nie mogą ważnie zawrzeć małżeństwa ze sobą ci, którzy są związani pokrewieństwem prawnym powstałym z adopcji, w linii prostej lub w drugim
stopniu linii bocznej”. Pośród opracowań, oprócz podręczników i komentarzy do
Kodeksu Prawa Kanonicznego, zob. np. P. Pellegrino, Gli impedimenti relativi ai
vincoli etico-giuridici tra le persone nel matrimonio canonico, Torino 2002, s. 99-131;
S. Cierkowski, L’impedimento di parentela legale. Analisi storico-giuridica del diritto
canonico e del diritto statale polacco, Roma 2006.
13
Zob. M. Wróbel, Przysposobienie w prawie polskim a adopcja w prawie kanonicznym, w: Urzędy sądowe – władza i służba. Materiały z ogólnopolskiego spotkania
5
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zakresie między kościelnym porządkiem prawnym a ustawodawstwem
państwowym14.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest sposób zapisu przysposobienia w księdze ochrzczonych. Ponieważ adopcja należy do
tych czynności prawnych, które wpływają na status kanoniczny danej osoby, winna być odpowiednio odnotowana w parafialnej księdze
ochrzczonych. Dokonanie takiej adnotacji nakazuje przepis kan. 535
§ 2, zgodnie z którym „w księdze ochrzczonych należy odnotować
bierzmowanie, jak również to, co ma związek ze stanem kanonicznym
wiernych z racji małżeństwa [...], z racji adopcji, jak również przyjęcia
święceń wyższych, profesji wieczystej złożonej w instytucie zakonnym oraz zmiany obrządku; adnotacje muszą być zawsze uwidocznione w metryce chrztu”. Dodatkowe wskazania w tej materii podaje kan.
877 § 3: „W wypadku dziecka adoptowanego należy wpisać nazwiska
adoptujących oraz – przynajmniej jeśli tak czyni się w akcie cywilnym
regionu – nazwiska rodziców naturalnych, zgodnie z §§ 1 i 2, przy
uwzględnieniu przepisów konferencji episkopatu”. Ostatni przepis
zmierza do zachowania równowagi między koncepcją pełnego ukazania danych o rzeczywistym pochodzeniu dziecka a wymogami prawa
państwowego, które może wymagać utajnienia danych rodziców naturalnych15. Takie koncyliacyjne brzmienie kanonu nie zawsze ułatwia
jednak jego praktyczną aplikację.
Już po pierwszej lekturze obu wspomnianych kanonów można
dostrzec pewne zawiłości, które mają ważkie implikacje w praktyce
duszpasterskiej. Przede wszystkim norma kan. 535 § 2, by na świadectwie (metryce) chrztu była uwidoczniona – i to „zawsze” – adnotacja o dokonanej adopcji może być sprzeczna z życzeniem przybranych
rodziców, którzy niejednokrotnie nie chcą informować w przyszłości
swego adoptowanego dziecka o jego statusie i tożsamości biologicznych rodziców. Bardzo często przybrani rodzice adoptowanego dziecka zwracają się do proboszcza parafii, w której adoptowane dziecko
otrzymało chrzest, o zmianę danych osobowych w księgach parafialpracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 11-12 października 2004 roku, red. T. Rozkrut, Tarnów 2005, s. 143-151.
14
Zob. P. Majer, Zawarcie małżeństwa kanonicznego bez skutków cywilnych (kan.
1071 § 1, 2º Kodeksu Prawa Kanonicznego), Kraków 2009, s. 266-275.
15
Zob. K. T. Hart, Sub. can. 877-878, w: New Commentary on the Code of Canon
Law, red. J. P. Beal, J. A. Coriden, T. J. Green, New York-Mahwah 2000, s. 1065.
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nych, życząc sobie, by dziecko było oficjalnie uznane za ich „własne”,
zgodnie zresztą z przepisem kan. 110. Dlatego proszą o dokonanie
w akcie chrztu zmian polegających na wpisaniu nowego nazwiska
dziecka, personaliów jego nowych rodziców a nawet ustanowienia nowych chrzestnych. Niejednokrotnie pragnieniem przysposabiających
jest ukrycie faktu adopcji dziecka i zatarcie wszelkich śladów istnienia
rodziców naturalnych, tak by adoptowane dziecko nigdy nie dowiedziało się o tym, że jego rodzice uwidocznieni w dokumentach cywilnych i kościelnych nie są rodzicami naturalnymi16.
Poważnym problemem wiążącym się z odpowiednim zapisem faktu
adopcji w księdze ochrzczonych oraz z ujawnianiem danych zawartych w akcie chrztu17 jest napięcie między – honorowanym nieraz lub
nawet nakazywanym przez prawo państwowe – prawem do utajnienia przysposobienia a koniecznością weryfikacji, czy między osobami
pragnącymi zawrzeć małżeństwo kanoniczne nie zachodzi przeszkoda
pokrewieństwa (kan. 1091)18. Podstawowym sposobem sprawdzenia,
16
Zob. M. Pastuszko, Prawo o sakramentach świętych, t. I: Normy ogólne i sakrament chrztu, Warszawa 1983, s. 376; T. Wytrwał, Chrzest dziecka adoptowanego,
W drodze, 2008, nr 12 (424), s. 44-49.
17
Należy pamiętać również o możliwości ewentualnej kolizji z przepisem kan. 487
§ 2 – „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”. Akt chrztu (który niewątpliwie ad statum ... personae
pertinet) jest dokumentem publicznym nie tylko w sensie kan. 1540 § 1, ale także
w rozumieniu kan. 487 § 2, a więc winien zostać ujawniony osobie, której stanu dotyczy. Zob. F. Coccopalmerio, Sub. can 487, w: Comentario Exegético al Código de
Derecho Canónico, red. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña. t. II, Pamplona
1996, s. 1103. Kan.
�������������������������������������������������������������������
487 § 2 dotyczy wprawdzie dokumentów znajdujących się w archiwum kurii, ale per analogiam można zastosować go do udostępniania danych zawartych w księgach parafialnych. Trzeba również mieć na względzie przepisy dotyczące
ochrony danych osobowych oraz obowiązku ujawniania zainteresowanemu danych
dotyczących jego własnej osoby. O prawie dostępu do danych dotyczących własnej
osoby mówi się też w Instrukcji Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła
Katolickiego w Polsce z 23 IX 2009 r. wydanej przez Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych oraz Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski (zob. pytanie 5).
18
Kan. 1091 – § 1. W linii prostej pokrewieństwa nieważne jest małżeństwo między wszystkimi wstępnymi i zstępnymi, zarówno prawego pochodzenia, jak i naturalnymi. § 2. W linii bocznej nieważne jest aż do czwartego stopnia włącznie. § 3.
Przeszkoda pokrewieństwa nie zwielokrotnia się. § 4. Nigdy nie zezwala się na małżeństwo, jeśli istnieje wątpliwość, czy strony są spokrewnione w jakimś stopniu linii
prostej lub w drugim stopniu linii bocznej. Oprócz przeszkody pokrewieństwa wcho-
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czy narzeczeni nie są ze sobą spokrewnieni jest zestawienie ich metryk chrztu, które mają obowiązek przedstawić podczas badania kanonicznego przed ślubem. I choć nie jest to metoda pozwalająca na
stuprocentowe wykluczenie istnienia przeszkody, bowiem więzy pokrewieństwa naturalnego wcale nie muszą być odzwierciedlone w zapisach dokonanych w księgach metrykalnych, to jednak ten właśnie
sposób jest podstawowy19.
Jeśli sporządzenie aktu chrztu (lub wprowadzenie zmian w akcie
już sporządzonym względnie spisanie całkiem nowego aktu) dziecka
adoptowanego miałoby się wiązać z wyeliminowaniem danych o rodzicach naturalnych i nieuwzględnianiem ich w sporządzanych odpisach
aktu chrztu, istnieje potencjalne ryzyko zawarcia małżeństwa między
osobami spokrewnionymi. Dlatego niektórzy autorzy, wskazując na takie niebezpieczeństwo podkreślają, iż nie można zupełnie nie liczyć się
z pokrewieństwem naturalnym. Z tej racji – twierdzą – nie można spisywać zupełnie nowego aktu chrztu adoptowanego dziecka lub dokonywać zmian w akcie już sporządzonym w taki sposób, który całkowicie
uniemożliwiałby ujawnienie naturalnych rodziców dziecka20. To znów
może pozostawać w sprzeczności z ustawodawstwem państwowym,
które przewiduje możliwość spisania nowego aktu urodzenia, w oparciu o który sporządzony zostanie akt chrztu, gdy dziecko przyjmie ten
sakrament dopiero po adopcji21. Dlatego w piśmiennictwie pojawiają
się sugestie, by nawet wówczas, gdy akt cywilny nie zawiera danych
o rodzicach naturalnych zaznaczyć w rubryce „uwagi”, że wpisani rodzice są adoptującymi (np. przez umieszczenie skrótu „pea” – patres
ex adoptione), o czym nie wolno czynić wzmianki w odpisach aktu
chrztu wydawanych zainteresowanemu22. To jednak nie tylko sprzeciwiałoby się normie kan. 535 § 2, iż adnotacje muszą zawsze być
dzą w grę również przeszkody powinowactwa (kan. 1092) i przyzwoitości publicznej
(kan. 1093), jako że także i one mają związek z relacją pokrewieństwa.
19
Aby akt chrztu był bardziej pomocny w ustaleniu ewentualnego pokrewieństwa,
praktyką przyjętą w niektórych diecezjach (np. archidiecezji krakowskiej) jest wpisywanie w akcie chrztu nie tylko danych dotyczących rodziców ochrzczonego, czego domaga się kan. 877 § 1, ale także jego dziadków.
20
Zob. M. Pastuszko, Prawo o sakramentach..., s. 377.
21
W niektórych przypadkach przysposabiający nie będą nawet wiedzieć, kim są
ich naturalni rodzice.
22
Zob. B. Glinkowski, Chrzest, Poznań 2001, s. 35.
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uwidocznione w metryce, ale uniemożliwiałoby ewentualne wykrycie
przeszkody pokrewieństwa.
Wskazania podane przez innego z autorów stanowią – jak się wydaje – nieco lepsze rozwiązanie. Jeśli adopcja nastąpiła już po chrzcie,
proponuje on, by w akcie wpisać aktualne nazwisko dziecka, poprzednie lekko przekreślając, a w uwagach umieścić dane rodziców przysposabiających dziecko, podając nazwę i numer aktu adopcji. W od
pisie aktu chrztu należy podać wyłącznie imiona i nazwiska rodziców
adoptujących, a dane rodziców naturalnych jak również sam fakt adopcji należy uważać za objęte tajemnicą i ujawnić je adoptowanemu
tylko wówczas, gdy sam wyraźnie o to poprosi23. Taki sposób, choć nie
wiąże się już z przypisywaniem sobie przez Kościół prawa do ukrywania przed adoptowanym prawdy o jego własnej tożsamości, nie rozwiązuje jednak problemu weryfikacji, czy między nupturientami nie
zachodzi relacja pokrewieństwa.
Regulacja zapisu adopcji w księdze ochrzczonych winna taką weryfikację umożliwiać, harmonizując interes adoptowanego, jego przybranych i naturalnych rodziców a przy tym uwzględniać przepisy prawa
państwowego, tak by nie dochodziło do rozbieżności między danymi
zawartymi w kościelnym akcie chrztu i tymi, które widnieją w aktach
stanu cywilnego24. Pogodzenie interesu publicznego i interesów prywatnych może okazać się w praktyce bardzo trudne.
Nie wydaje się jednak, by kan. 877 § 3 uzależniał wpisanie w akcie chrztu nazwisk rodziców biologicznych od tego, czy figurują one
w dokumencie cywilnym (akcie urodzenia)25. Słowa „przynajmniej jeśli tak czyni się w akcie cywilnym regionu” nie mogą być interpretowane jako wymóg bezwzględnego dostosowania się do przepisów
prawa państwowego, ale raczej wskazanie, iż regułą jest, że nazwiska
rodziców naturalnych winny znaleźć się w akcie chrztu, a jeśli są one
bez trudu weryfikowalne, gdyż widnieją w dokumencie wydawanym
przez państwowy urząd stanu cywilnego, konferencja episkopatu nie
23
Zob. W. Wenz, Kancelaria parafialna jako przestrzeń kościelnego posługiwania. Studium kanoniczno-pastoralne, Wrocław 2008, s. 133, przyp. 13.
24
Zob. R. Sobański, Komentarz do kan. 110, w: Komentarz do Kodeksu Prawa
Kanonicznego, t. I: Księga I. Normy ogólne, red. J. Krukowski, Poznań 2003, s. 180.
25
Tak R. Althaus, Komentarz do kan. 877, w: Münsterischer Kommentar zum
Codex Iuris Canonici (unter besonderer Berücksichtung der Rechtslage in Deutschland,
Österreich und der Schweiz), red. K. Lüdicke, t. I‑V, Essen 2003, nr 4/b.
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powinna postanawiać inaczej. Natomiast nie wynika z tego, że gdy
takich danych w akcie cywilnym nie ma, nie wolno umieszczać ich
w akcie chrztu. Pozostaje jednak kwestia znajomości nazwisk rodziców biologicznych – wprawdzie akt stanu cywilnego jest wiarygodnym źródłem, ale dane o naturalnych rodzicach mogą znajdować się
w innym publicznym dokumencie, np. w postanowieniu sądu o adopcji, a nie w odpisie aktu urodzenia, co wcale nie wyklucza umieszczenia ich w księdze ochrzczonych.
Jednym z ważniejszych – i chyba nie do końca rozwiązanych – problemów jest zagadnienie jawności adopcji. Nie chodzi w tym momencie
o rozwiązania prawne, przy pomocy których można chronić tajemnicę adopcji, ale o wymiar psychologiczny i wychowawczy ujawnienia
prawdziwej tożsamości adoptowanego dziecka lub utrzymywania go
w niewiedzy co do jego pochodzenia i tożsamości biologicznych rodziców. Zdania w tej kwestii są podzielone: choć większość teoretyków
i praktyków opowiada się dziś za adopcją jawną, duża część przysposabiających rodziców stara się ukryć fakt adopcji przed dzieckiem26.
Wynika to z subiektywnego dążenia do uchronienia dziecka przed szokiem, jaki niewątpliwie oznaczałaby dla niego nieumiejętnie przekazana wiadomość o prawdziwym pochodzeniu, pragnienie oszczędzenia
adoptowanemu nierzadko bolesnej prawdy o patologicznym środowisku naturalnej rodziny, niechęci do zmierzenia się z trudem ujawnienia
prawdziwego stanu rzeczy (zwłaszcza gdy ta sprawa była przez długie
lata odkładana), obawy przed osłabieniem więzi między adoptowanym
a jego przybranymi rodzicami, a niekiedy także lęku przed ujawnieniem bezpłodności małżonków, którzy nie mogli mieć naturalnego
potomstwa.
W dalszym ciągu niniejszego opracowania zostanie przedstawiona
prawna regulacja sporządzenia aktu urodzenia dziecka adoptowanego według prawa polskiego z uwzględnieniem kwestii tzw. tajemnicy
adopcji. Następnie zaprezentowane będą rozwiązania przyjęte przez
różne krajowe konferencje episkopatu, które wydały odpowiednie
przepisy korzystając z delegacji ustawowej zawartej w kan. 877 § 3.
26
Zob. na ten temat m.in.: A. Ładyżyński, Tajemnica adopcji, Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze, 36 (1996), nr 2, s. 27-30; Adopcja: temat bez tajemnic,
red. M. Kwiecień, Warszawa 2004, s. 207-241; E. Holewińska-Łapińska, Poglądy pracowników ośrodków adopcyjno-opiekuńczych na temat tajemnicy przysposobienia,
Rodzina i Prawo, 1 (2006), nr 3, s. 5-26; J. Orzeszyna, Adopcja..., s. 868-874.
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Wreszcie zostanie podjęta próba sformułowania zasad, które mogłyby
być wzięte pod uwagę przy tworzeniu odpowiednich norm do zastosowania w Kościele polskim.
2. Akt urodzenia dziecka adoptowanego w prawie polskim
Prawo polskie zna kilka rodzajów adopcji: przysposobienie całkowite (adoptio plenissima), przysposobienie pełne (adoptio plena)
i przysposobienie niepełne (adoptio minus plena)27.
Przysposobienie całkowite (zwane także pełnym nieodwołalnym
lub nierozerwalnym) następuje wówczas, gdy rodzice wyrazili przed
sądem opiekuńczym zgodę na przysposobienie dziecka bez wskazania
osoby lub osób, które mają adoptować dziecko. Z tej racji ta forma
przysposobienia nosi także nazwę adopcji anonimowej, gdyż zgoda
rodziców naturalnych na przysposobienie jest zgodą blankietową (in
blanco) – nie mają oni wpływu ani nie wiedzą, dokąd trafi ich dziecko,
nie znają nazwiska ani miejsca zamieszkania osób przysposabiających.
Po dokonaniu adopcji w tej formie dziecko zostaje złączone z nową
rodziną w sposób tak ścisły, jakby było pod każdym względem dzieckiem naturalnym przysposabiających. Zakłada to całkowite zerwanie
więzów z rodziną naturalną.
Przysposobienie pełne – tak samo jak całkowite – sprawia, iż
adoptowane dziecko staje się w świetle prawa dzieckiem osoby przysposabiającej, a także wnukiem jej rodziców i rodzeństwem jej dzieci
naturalnych. Jednak, w odróżnieniu od poprzedniego rodzaju adopcji,
takie przysposobienie może z ważnych powodów ulec rozwiązaniu,
jeżeli nie ucierpi na tym dobro dziecka28.
27
Są one regulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, art. 114-127 (dalej
cyt. k.r.o.). Omawiając instytucję przysposobienia i jej skutki w prawie polskim korzystamy – oprócz publikacji wskazanych wyżej – z komentarzy do k.r.o. i opracowań:
J. Winiarz, J. Gajda, Prawo rodzinne, Warszawa 1999, s. 222-238; J. Gajda, Kodeks
rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2000, s. 431-511; T. Smyczyński, Prawo
rodzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia, Warszawa 2001, s. 331-371; J. Gajda,
J. Ignatowicz, Przysposobienie, w: K. Pietrzykowski, i in., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2003, s. 891-988; J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2005, s. 255-278; M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze,
Warszawa 2006, s. 175-197; H. Ciepła, Przysposobienie, w: K. Piasecki i in., Kodeks
rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2006, s. 702-778.
28
Mimo iż przysposobienie całkowite jest określane jako nierozwiązywalne, stosunek adopcji ustaje z chwilą śmierci przysposabiającego, poprzez ponowne przysposo-
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Przysposobienie niepełne jest stosowane bardzo rzadko, gdyż zadania adopcji w tej formie wystarczająco – a z praktycznego punktu widzenia lepiej – spełnia instytucja rodziny zastępczej. Ten rodzaj
przysposobienia jest stosowany przede wszystkim przez krewnych
dziecka, którzy w różnych sytuacjach losowych podejmują troskę
o stworzenie dlań zastępczego środowiska rodzinnego, bez zrywania
powiązań rodzinnych przysposobionego z pozostałymi krewnymi rodziny naturalnej.
Konsekwencją dwóch pierwszych rodzajów adopcji jest zmiana stanu cywilnego osoby przysposobionej, co wiąże się z dokonaniem stosownych adnotacji w akcie stanu cywilnego29. Najdalej idące
skutki ma adopcja całkowita, która wiąże się z zatarciem dotychczasowego pochodzenia dziecka. W przypadku orzeczenia adopcji anonimowej zawsze należy sporządzić nowy akt urodzenia, w którym
jako rodzice wpisywani są przysposabiający. W nowym akcie ulegają
zmianie także pozostałe dane (nazwisko adoptowanego – nabywa on
nazwisko przysposabiającego – a na wniosek osoby przysposabiającej
a także samego przysposobionego, gdy ukończył trzynaście lat, także imię lub imiona adoptowanego), oprócz daty i miejsca urodzenia
dziecka30. Przysposobiony otrzymuje zatem nową tożsamość cywilną.
W przypadku adopcji pełnej nowy akt urodzenia sporządza się jedynie
wówczas, gdy postanowi tak sąd opiekuńczy31. W razie braku takiego orzeczenia, nie sporządza się nowego aktu urodzenia adoptowanego dziecka, ale do istniejącego aktu wpisuje się wzmiankę dodatkową
o przysposobieniu. Wydając odpis skrócony aktu urodzenia, jako rodziców wymienia się wówczas tylko przysposabiających32. Podobne
rozwiązanie przyjęto dla adopcji niepełnej.
bienie za życia przysposabiającego oraz podważenie orzeczenia o przysposobieniu za
pomocą środków procesowych określonych w k.p.c. Zob. J. Gajda, Przysposobienie
dziecka..., s. 257-259.
29
Zob. Ustawę z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz.U.
z 1986 r., Nr 36, poz. 180 ze zm. (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., nr 161, poz. 1688; dalej cyt. p.a.s.c.), art. 47-49.
30
Zob. art. 48, ust. 1 p.a.s.c. oraz art. 122 § 1 i 3 k.r.o. Aby jeszcze bardziej zatrzeć
naturalne pochodzenie dziecka, niektórzy domagali się zmiany daty i miejsca urodzenia dziecka. Takie postulaty jednak nie zostały uwzględnione w toku prac sejmowych
nad nowelizacją prawa o aktach stanu cywilnego.
31
Zob. art. 49, ust. 1 i 1a p.a.s.c.
32
Zob. art. 47, ust. 1-6 p.a.s.c.
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W ścisłym związku z przysposobieniem pozostaje zagadnienie tajemnicy adopcji, czyli uniemożliwienia lub ograniczenia możliwości
poznania rzeczywistego pochodzenia adoptowanego. Prawo polskie,
przynajmniej w niektórych przypadkach, chroni tajemnicę adopcji,
choć nie w sposób absolutny, tak by dotarcie do danych o naturalnych
rodzicach było dla przysposobionego niemożliwe. Warto zauważyć,
że ratyfikując w 1991 r. Konwencję o prawach dziecka przyjętą przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada
1989 r.33 Polska złożyła zastrzeżenie, że ze względu na zakorzenione
polskie tradycje adopcyjne nie będzie u nas respektowane postanowienie Konwencji o prawie dziecka do poznania swoich rodziców. Podlega
ono ograniczeniu poprzez obowiązywanie rozwiązań prawnych umożliwiających przysposabiającym zachowanie tajemnicy pochodzenia
dziecka 34. Niemniej ze względu na aktualne tendencje, w myśl których
poznanie własnej tożsamości należy do praw człowieka35, w 1995 r.
dokonano nowelizacji odpowiednich przepisów prawa polskiego, tak
iż obecnie nie ma możliwości praktycznie zupełnego zatarcia rzeczywistego pochodzenia adoptowanej osoby. Było tak natomiast przed
1995 r., kiedy to prawo polskie przewidywało nie tylko sporządzenie
nowego aktu urodzenia dla przysposobionego, ale jednoczesne skreślenie aktu dotychczasowego. Wprawdzie takie skreślenie nie powodowało zniwelowania poprzedniego aktu urodzenia, gdyż pozostawał
on w księgach stanu cywilnego i istniała możliwość jego odczytania,
jednakże zgodnie z art. 37 p.a.s.c. „skreślony akt stanu cywilnego nie
Dz.U. z 1991 r., nr 120, poz. 526.
Art. 7, ust. 1 – „Niezwłocznie po urodzeniu dziecka zostanie sporządzony jego
akt urodzenia, a dziecko od momentu urodzenia będzie miało prawo do otrzymania
imienia, uzyskania obywatelstwa oraz, jeśli to możliwe, prawo do poznania swoich
rodziców i pozostawania pod ich opieką”. [...] „W odniesieniu do artykułu 7 konwencji: Rzeczpospolita Polska zastrzega, że prawo dziecka przysposobionego do poznania rodziców naturalnych będzie podlegało ograniczeniu poprzez obowiązywanie
rozwiązań prawnych umożliwiających przysposabiającym zachowanie tajemnicy pochodzenia dziecka”; Zob. na ten temat A.N. Schulz, Zastrzeżenia, deklaracje, sprzeciwy do Konwencji o Prawach Dziecka, w: Konwencja o prawach dziecka – analiza
i wykładnia, red. T. Smyczński, Poznań 1999, s. 116.
35
Zob. E. Czyż, J. Szymańczak, Prawa dziecka w rodzinie, w: Wokół praw dziecka, red. E. Czyż, wyd. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, cz. I, Warszawa 1993,
s. 5-9 [http://www.hfhrpol.waw.pl]; A. N. Schulz, Anonimowość w prawie rodzinnym,
w: Etyczne i prawne granice badań naukowych, red. W. Galewicz, Warszawa 2009
[http://www.iphils.uj.edu.pl/conf/et/1/schulz_kom.html].
33
34
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podlega ujawnieniu i nie wydaje się z niego odpisów”. Takie rozwiązanie uniemożliwiało w praktyce zgodne z prawem udostępnienie zainteresowanemu danych o jego rzeczywistym pochodzeniu w jakikolwiek
sposób – ani w formie wydania odpisu, ani zaświadczenia, ani przejrzenia aktu36.
Aktualnie jednak, po wejściu w życie noweli z dnia 26 maja 1995 r.37,
ochrona tajemnicy adopcji jest ograniczona. W przypadku adopcji całkowitej zawsze, a pełnej, jeśli sąd nakaże sporządzenie nowego aktu
urodzenia zawierającego nowe dane adoptowanego38, dotychczasowy
akt urodzenia ulega utajnieniu, a odpis z niego może być wydany tylko
na polecenie sądu (w sprawie o ustalenie pochodzenia lub innej) lub
na wniosek przysposobionego po uzyskaniu pełnoletności39. Oznacza
to, że adoptowany (i tylko on), po osiągnięciu pełnoletności, ma prawo
domagać się udostępnienia mu księgi stanu cywilnego w części dotyczącej pierwotnego aktu urodzenia. Oczywiste jest, że w ten sposób
może poznać przynajmniej nazwiska i imiona swych biologicznych rodziców40. Można jednak rozumnie przypuszczać, że jeśli nikt nie poinZmiany regulacji prawnej tajemnicy przysposobienia w prawie polskim oraz
dzisiejszy stan prawny dla tej instytucji zwięźle referuje A. Papis, Tajemnica przysposobienia, Technika i USC, 11 (2005), nr 1 (42), s. 8-11 [http://www.usc.pl/biuletyn.php].
37
Ustawa z dnia 26 maja 1995 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 1995 r., nr 83, poz. 417)
38
Zgodnie z art. 49, ust. 1a p.a.s.c. „o sporządzeniu nowego aktu urodzenia
sąd opiekuńczy orzeka na wniosek przysposabiającego, za zgodą przysposobionego, który ukończył lat trzynaście, albo na wniosek przysposobionego za zgodą
przysposabiającego”
39
Zob. art. 48, ust 3 i 4 oraz art. 49, ust. 2 p.a.s.c. W przypadku adopcji niepełnej nie ma mowy o tajemnicy adopcji, gdyż przysposobiony nie zrywa więzi z rodziną naturalną i zwykle jest świadom tego, że został adoptowany. Powyższe przepisy na
temat udostępniania ksiąg stanu cywilnego harmonizują z art. 20, ust. 4 Europejskiej
Konwencji o przysposobieniu dzieci sporządzonej w Strasburgu dnia 24 kwietnia 1967 r.
i ratyfikowanej przez Polskę dnia 24 kwietnia 1996 r. (Dz.U. z 1999 r., nr 99, poz.
1157): „Akta stanu cywilnego będą przechowywane, jednak odpisy z nich należy wydawać w taki sposób, aby osoby niemające w tym interesu prawnego nie mogły dowiedzieć się, że dana osoba była przysposobiona albo, jeżeli ten fakt jest znany, ustalić
tożsamości rodziców naturalnych.”
40
Nie bez racji krytycznie na ten temat pisze J. Gajda, Kodeks rodzinny..., s. 472:
„Chroniąc prawo przysposobionego do poznania swego naturalnego pochodzenia zapomniano jakby o potrzebie ochrony innych osób, by wspomnieć jedynie o przysposabiających, rodzicach naturalnych przysposobionego i ich rodzinach”.
36
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formuje adoptowanej osoby o tym, że została przysposobiona, ani nie
nabierze ona żadnych podejrzeń co do swego pochodzenia, nie zwróci
się do urzędu stanu cywilnego z wnioskiem o wgląd do dawnego aktu
urodzenia, bowiem nie będzie żadnych racjonalnych przesłanek, by
z takim żądaniem występować.
Jak w takiej sytuacji ma zachować się duszpasterz sporządzający akt
chrztu dziecka adoptowanego? Czy ma obowiązek (i prawo) domagać
się od przysposabiających danych dotyczących rodziców naturalnych,
gdy ci przedstawią mu jedynie odpis nowego aktu urodzenia dziecka?
W przypadku adopcji pełnej rodzice adopcyjni mają wprawdzie wgląd
w dokumentację i znają nazwiska naturalnych rodziców adoptowanego dziecka, jednak dąży się do zerwania wszelkich kontaktów rodziców biologicznych z przysposobionym dzieckiem41.
Kolejny ważki problem to wprowadzenie zmian do już sporządzonego aktu chrztu. Rodzice adopcyjni niekiedy posiadają z ośrodka
adopcyjnego wiadomość o tym, że przysposobione przez nich dziecko jest ochrzczone i w której parafii znajduje się akt chrztu42. Czy
wolno w oparciu o cywilny akt adopcji dokonać zmiany aktu chrztu
w księdze metrykalnej? W jaki sposób mają być naniesione ewentualne
poprawki? Czy w takiej sytuacji wolno anulować zupełnie akt chrztu,
w którym widnieją dane biologicznych rodziców adoptowanego dziecka? Pamiętając o normie kan. 877 § 3, danych o rodzicach naturalnych
nie zamieszcza się w (nowym) akcie urodzenia – czy wolno zatem
zawrzeć dane o nich w akcie chrztu? Jak to zrobić „technicznie”? Czy
41
Podyktowane jest to obawą, iż w przyszłości rodzice naturalni zechcą szukać
kontaktu czy nawet ingerować w wychowanie ich naturalnego dziecka, które zostało
przysposobione, utrudniając jego wrośnięcie w nową rodzinę. Z tej samej racji ustawodawca polski wprowadził przepis wyłączający rodziców naturalnych, którzy wyrazili zgodę blankietową z postępowania o przysposobienie (zob. art. 586 § 3 k.p.c.). Zob.
H. Ciepła, Przysposobienie, s. 739.
42
Chociaż art. 20, ust. 3 wspomnianej Konwencji o prawach dziecka z 1989 r.
przewiduje, by przy wyborze odpowiednich rozwiązań – wśród nich także umieszczenia dziecka w rodzinie adopcyjnej – należy właściwie zadbać o zachowanie ciągłości
tożsamości religijnej dziecka, nie ma w polskich przepisach adopcyjnych obowiązku uwzględnienia religii przysposabianego dziecka. Niektóre – zwłaszcza katolickie
– ośrodki adopcyjne działające w Polsce starają się, by poinformować przysposabiających o fakcie i miejscu chrztu adoptowanego dziecka, a nierzadko same – przez
pośrednictwo kurii diecezjalnych – podejmują starania, by móc dostarczyć rodzicom
adopcyjnym odpis aktu chrztu z zaktualizowanymi danymi o nowych rodzicach.
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wolno unieważnić dotychczasowy akt chrztu i sporządzić nowy? Na
ile wreszcie także w kościelnym porządku prawnym można mówić
o prawie osoby do poznania danych o rodzicach naturalnych?
Odpowiedzi na tego rodzaju pytania powinny udzielić przepisy
konferencji episkopatu, do wydania których upoważnia ustawodawca.
Normy ustanawiane w tej materii przez krajową konferencję biskupów mają m.in. na celu zharmonizowanie wymogów kanonicznych
i obowiązujących w danym państwie przepisów cywilnych, do których odsyła kan. 877 § 343. Takie zresztą jest zadanie, jakie ustawodawca stawia przed konferencją episkopatu w kan. 44744. Niestety,
Konferencja Episkopatu Polski takich norm nie wydała, a te, które zostały ogłoszone w latach 40. i 50 ubiegłego wieku45 są już mocno zdezaktualizowane, zresztą do problemu adopcji w ogóle się nie odnoszą46.
Zasady – często niepisane – stosowane w praktyce w poszczególnych
diecezjach nie są jednolite.
Przyjrzyjmy się zatem różnym rozwiązaniom przyjętym przez konferencje episkopatu, które skorzystały z możliwości, jaką daje im przepis kan. 877 § 3 i uchwaliły odpowiednie dekrety ogólne na temat
zapisu adoptowanych dzieci w księdze ochrzczonych47.
43
Zob. F. R. Aznar Gil, La inscripción o registro de los hijos adoptados en la legislación canónica, Revista Española de Derecho Canónico, 142 (1997), s. 138.
44
Widać to np. w kan. 1083 § 2, który upoważnia konferencję episkopatu do ustanowienia wyższego, aniżeli wymagany w § 1 tego kanonu ad validitatem matrimonii,
wieku do godziwości zawarcia małżeństwa. Liczne konferencje episkopatu korzystając z tej kompetencji dostosowały w ten sposób przepis prawa kanonicznego do minimalnego wieku wymaganego przez ustawodawstwo świeckie do zawarcia małżeństwa
cywilnego.
45
Konferencja Episkopatu Polski, Przepisy o prowadzeniu ksiąg parafialnych, 5-7
IX 1947 r., w: F. Bączkowicz, J. Baron, W. Stawinoga, Prawo Kanoniczne. Podręcznik
dla duchowieństwa, t. II, Opole 1958, s. 597-604.
46
Być może dlatego, że w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r. nie było odpowiedników aktualnych kanonów 110 i 877 § 3, a o adopcji mowa była wyłącznie
w kontekście przeszkód małżeńskich (kan. 1059 i 1080 KPK z 1917 r.). W znanych
podręcznikach prawa kanonicznego i komentarzach do dawnego Kodeksu sprawa wpisu dziecka adoptowanego w księdze ochrzczonych nie była podejmowana, jeśli nie liczyć prywatnej opinii dotyczącej zmian w akcie chrztu przysposobionego dziecka,
jaką wyraził M. Pastuszko, Prawo o sakramentach..., s. 376-378. Temat podejmował
też, E.R. Arthur, Baptismal Certificates for Adopted Children, The Jurist, 12(1953),
s. 57-63.
47
Zob. kan. 455 § 1-2.
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3. Przepisy krajowych konferencji episkopatu o odnotowaniu
adopcji w księdze ochrzczonych
Liczne krajowe konferencje episkopatu wydały przepisy uzupełniające normę kan. 877 § 3, uszczegóławiając i dostosowując regulację
kodeksową do miejscowych okoliczności48, zwłaszcza do wymogów
prawa świeckiego obowiązującego w danym kraju. Wiele z nich jednak
ograniczyło się jedynie do regulacji bardzo lakonicznej lub ogólnego
przypomnienia przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego, odwołując
się do kan. 877 § 3, co – jak widzieliśmy – nie jest do końca satysfakcjonującym rozwiązaniem. Niektóre konferencje promulgowały jednak szersze i bardziej szczegółowe przepisy49, często nawiązujące do
ustawodawstwa obowiązującego w danym państwie.
Poniżej zostaną przedstawione rozwiązania przyjmowane w różnych krajach, przy uwzględnieniu zagadnień szczegółowych, które
trzeba rozważyć poszukując propozycji dla regulacji, która mogłaby
być przyjęta w Polsce.
Unormowania konferencji biskupów – traktując nieraz oddzielnie adopcję dokonaną przed chrztem i tę, która następuje po przyjęciu pierwszego sakramentu – z reguły przewidują zapisanie w księdze
ochrzczonych zarówno danych dotyczących rodziców biologicznych
dziecka (jeśli ich personalia są znane), jak i rodziców adopcyjnych50,
Przedstawienia przepisów wydanych przez konferencje episkopatu dokonujemy w oparciu o zbiór Legislazione delle Conferenze Episcopali complementare al
C.I.C., red. J. T. Martín de Agar, L. Navarro, wyd. 2, Milano 2009. Na 69 konferencji uwzględnionych w tej publikacji tylko 9 nie ustanowiło żadnej regulacji odnośnie
do zapisu dziecka adoptowanego w księdze ochrzczonych. Przepisy Konferencji
Episkopatu Francji w tej materii zawiera Directoire canonique et pastoral pour les actes administratifs des sacrements, 5 VI 1994 r., Paris 1994.
49
Np. konferencje episkopatu: Argentyny, Chile, Filipin, Gwatemali, USA, Szwaj
carii. Najobszerniejsza i najbardziej szczegółowa – ale i najbardziej zbiurokratyzowana – jest regulacja dokonana przez Konferencję Episkopatu Malty.
50
Jednak konferencje episkopatu Boliwii, Chile i Luksemburga postanowiły, że
w przypadku chrztu dziecka już przysposobionego należy zamieścić tylko dane rodziców adoptujących, bez żadnej wzmianki o rodzicach biologicznych i dokonanej adopcji. Konferencja Biskupów USA w normach dotyczących zapisu dzieci adoptowanych
przyjęła, iż w przypadku chrztu dziecka adoptowanego już wcześniej należy umieścić
adnotację, że dziecko jest adoptowane, ale bez podawania danych dotyczących biolo48

[15]

Tajemnica Adopcji A POKREWIEŃSTWo

237

a także nowego nazwiska i imienia dziecka, gdyby zostały zmienione, z zaznaczeniem na marginesie uwagi, iż nastąpiła adopcja (podając
datę, miejsce, podstawę prawną), oraz ewentualnych instrukcji postępowania dla osoby sporządzającej odpis aktu chrztu. Taka instrukcja
może zawierać pouczenie dotyczące zachowania tajemnicy adopcji,
określenie zakresu danych zamieszczanych w sporządzanym odpisie
oraz polecenie odniesienia się do kurii diecezjalnej, jeśli wydaje się
metrykę chrztu przed zawarciem małżeństwa.
Niejednokrotnie przepisy krajowych konferencji episkopatu polecają dostosowanie zapisu w księdze ochrzczonych do akt stanu cywilnego i od obecności w dokumentach cywilnych danych dotyczących
rodziców naturalnych uzależniają ich wpisanie do aktu chrztu51.
Niekiedy przypomina się w stanowionych przepisach, że wszelkich
zmian w akcie chrztu, a nawet samego zapisania chrztu dziecka adoptowanego, można dokonać tylko za zezwoleniem ordynariusza miejsca, w oparciu o odpowiedni dokument cywilny (postanowienie sądu
o adopcji)52.
Niektóre konferencje episkopatu nakazują sporządzenie nowego
aktu chrztu adoptowanego dziecka w specjalnej księdze przeznaczonej
do tego celu. Księga ta może być przechowywana w parafii53, obok
gicznych rodziców. Natomiast normy Konferencji Episkopatu Wenezueli, Konferencji
Episkopatu Chin oraz Konferencji Episkopatu Indii przewidują, iż wpis danych o rodzicach naturalnych może być dokonany tylko za zgodą przysposabiających. Biskupi
Hondurasu postanowili, że w akcie chrztu winny widnieć jedynie dane rodziców
adoptujących dziecko, ale w archiwum kurii powinno się przechowywać dokument zawierający informacje służące do identyfikacji osób.
51
Tak postanowiły konferencje episkopatu: Afryki Północnej, Brazylii, Belgii,
Beninu, Brazylii, Kolumbii, Kanady, Ekwadoru, Filipin, Niemiec, Ghany, Gwatemali,
Haiti, Nikaragui, Paragwaju, Peru, Portoryko, Dominikany, Hiszpanii, Skandynawii,
Urugwaju, Wenezueli, Węgier i Zimbabwe.
52
Jedynie Konferencja Episkopatu Bośni i Hercegowiny oraz Konferencja
Episkopatu Jugosławii (dziś Międzynarodowa Konferencja Episkopatu św. Cyryla
i Metodego, obejmująca Serbię i Czarnogórę) dopuszczają wpisanie danych o rodzicach naturalnych adoptowanego nie tylko w oparciu o dokument publiczny, ale wiarygodne oświadczenie przysposabiających.
53
Gambia i Sierra Leone, Malta. W myśl dosyć skomplikowanych przepisów tej
ostatniej konferencji episkopatu, oprócz zwyczajnej księgi ochrzczonych (w której
umieszcza się jedynie wzmiankę, że dziecko zostało adoptowane, ale bez odniesienia do nowego aktu) i „Rejestru chrztów osób adoptowanych”, proboszcz winien sporządzić kolejną – czyli już trzecią – księgę, w której należy umieścić zarówno dane
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zwyczajnego rejestru ochrzczonych, jednak częściej przewiduje się,
iż miejscem przechowywania tego rodzaju rejestru winno być tajne
archiwum kurii54. Dostęp do takiej specjalnej księgi winien być ograniczony – Konferencja Episkopatu Malty postanowiła np., by wgląd
w rejestr mogli mieć wyłącznie wikariusz sądowy oraz kanclerz kurii.
Jednak sporządzenie nowego aktu chrztu adoptowanego dziecka nie
oznacza zerwania wszelkich związków z aktem pierwotnym, w którym
widnieją dane rodziców biologicznych. Zwykle w specjalnym rejestrze
czyni się adnotację o dokonanej adopcji i istnieniu pierwotnego aktu,
umożliwiając dotarcie doń w razie potrzeby i odnalezienie danych
o naturalnej tożsamości dziecka55. Jedynie w postanowieniach nielicznych konferencji episkopatu przewiduje się, by po dokonanej adopcji
został sporządzony zupełnie nowy akt chrztu dziecka adoptowanego,
bez żadnej wzmianki o tym, że dziecko jest przysposobione56.
znajdujące się w oryginalnym akcie chrztu, jak i odrębny akt zawierający nowe dane,
sporządzony już po adopcji. Tylko w oparciu o tę księgę, która jest dokumentem tajnym, można ustalić naturalnych rodziców dziecka.
54
Zob. kan. 489 § 1. Tak postanowili biskupi: Argentyny, Filipin, Holandii, krajów Oceanu Indyjskiego, Gwatemali, Meksyku (w dwóch ostatnich krajach tylko na
życzenie przysposabiających sporządza się „akt identyfikacji osób” przechowywany
w tajnym archiwum kurii), Hondurasu, Irlandii, Malty (tylko w odniesieniu od osób
ochrzczonych już po adopcji – w tym przypadku w tajnym archiwum przechowuje się
odpis aktu chrztu i odpis pierwotnego aktu urodzenia dziecka). Przepisy Konferencji
Episkopatu Holandii mówią o „tajnym archiwum”, nie określają jednak bliżej jego
charakteru.
55
Konferencja Episkopatu USA dopuszcza (choć nie nakazuje) sporządzenie nowego, skróconego aktu chrztu w parafii zamieszkania przysposabiających. Taki akt zawierać powinien dane rodziców adopcyjnych, datę i miejsce urodzenia i odniesienie
do pierwotnego aktu.
56
Zob. przepisy ustanowione przez Konferencję Episkopatu Chile. Nieliczne konferencje ustanowiły normy dotyczące chrztu dzieci w okresie poprzedzającym adop
cję, kiedy wiadomo, że taka niebawem nastąpi (np. rodzice noszą się z zamiarem
oddania dziecka do adopcji lub dziecko już przebywa u rodziny, która ma zamiar je
przysposobić). Zbyt rygorystyczne wydają się postanowienia episkopatów Australii,
Nowej Zelandii, krajów Oceanu Spokojnego oraz Kanady, iż w takiej sytuacji wolno
udzielić chrztu tylko w niebezpieczeństwie śmierci lub na wyraźne życzenie rodziców
naturalnych, lecz tylko wówczas, gdy istnieje uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie mogło otrzymać katolickie wychowywanie. Natomiast Konferencja Episkopatu
Argentyny nie zabrania udzielania chrztu, ale zakazuje wpisywania danych przyszłych
rodziców adopcyjnych, dopóki procedura adopcyjna nie zostanie formalnie sfinalizowana. Konferencja Episkopatu Chile zezwala, by w takich przypadkach w akcie chrztu
wpisano jedynie częściowe dane dziecka, które mają zostać uzupełnione po dopełnie-

[17]

Tajemnica Adopcji A POKREWIEŃSTWo

239

Konferencja Episkopatu Szwajcarii postanowiła, że w akcie dziecka
ochrzczonego już po dokonanej adopcji dane rodziców naturalnych mają
być umieszczone na dołączonej, dodatkowej kartce, przymocowanej na
stałe w odpowiednim miejscu. Gdy adopcja odbyła się już po chrzcie,
w ten sam sposób umieszcza się dane dotyczące przysposabiających57.
Przepisy stanowione przez część – nie wszystkie, mimo że sprawa jest bardzo istotna – konferencji episkopatu regulują także kwestię
sporządzania metryk, czyli odpisów aktu chrztu osób adoptowanych.
Większość z tych konferencji, które podjęły tę kwestię w swoich legislacjach przewiduje, że na wydawanych odpisach powinny znajdować
się tylko „nowe” dane, bez żadnej wzmianki o rodzicach biologicznych oraz samym fakcie adopcji58. Jednak niektóre konferencje episkopatu stanowią, iż gdy wydaje się odpis aktu chrztu przed zawarciem
małżeństwa, należy umieścić w nim wszystkie dane, między innymi
po to – jak się niekiedy explicite podkreśla – by zapobiec zawarciu
nieważnego małżeństwa między krewnymi59. Normy te zawierają również pewne mechanizmy mające na celu ochronę tajemnicy adopcji
w takich sytuacjach.
I tak Konferencja Episkopatu Francji postanowiła, że odpisy aktu
chrztu wydaje tylko kancelaria kurii diecezjalnej, w której znajduje
się rejestr chrztów osób adoptowanych. W sporządzanych metrykach
nie podaje się jednak ani miejsca chrztu, ani danych o chrzestnych,
a jeśli dziecko było ochrzczone już po adopcji, odpis wysyła się bezpośrednio do proboszcza mającego sporządzić protokół przedślubny.
Konferencja Episkopatu Malty podobnie przewiduje, że na metryce chrztu adoptowanego mogą figurować tylko niektóre dane, natomiast pełne – w oparciu o tajną księgę znajdującą się w archiwum
parafialnym – można ujawnić temu, kogo akt dotyczy, po osiągnięniu adopcji. Konferencja Episkopatu Malty postanowiła natomiast, że w oparciu o powiadomienie otrzymane z urzędu państwowego zajmującego się adopcją i za pisemną
zgodą naturalnych rodziców dziecka można udzielić chrztu i dokonać zapisu w specjalnym rejestrze.
57
Biskupi szwajcarscy podają normy dotyczące adopcji przez katolików dziecka
ważnie ochrzczonego poza Kościołem katolickim. W takiej sytuacji należy odnotować
chrzest niekatolicki i przyjęcie do Kościoła katolickiego.
58
Australia, Kanada, Włochy, Malta, Namibia, Nowa Zelandia, USA, RPA.
59
Ghana, Włochy, kraje Oceanu Spokojnego (tu nakazuje się wydawać odpis
ze wszystkimi danymi także wówczas, gdy dokument jest potrzebny do święceń),
Portugalia.
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ciu przezeń pełnoletności, innej osobie natomiast można udostępnić
te informacje wyłącznie za zgodą ordynariusza miejsca. Gdy chodzi
o sprawdzenie, czy nie występuje między nupturientami przeszkoda
pokrewieństwa, biskupi maltańscy przewidują, iż jedynie gdyby proboszcz nabrał jakichś podejrzeń co do tego, że przyszli małżonkowie
mogą być ze sobą spokrewnieni, sam ma zweryfikować, czy nie zachodzi przeszkoda zrywająca. Regulacja Konferencji Episkopatu Filipin
przewiduje, że pełne dane o naturalnych rodzicach dziecka nie są zapisywane w parafialnej księdze chrztu, ale przechowywane w tajnym
archiwum kurii i udostępniane jedynie za zezwoleniem ordynariusza
miejsca. W akcie chrztu należy natomiast zamieścić uwagę: „Dla celów małżeńskich wymagane jest sprawdzenie danych w tajnym archiwum kurii”. Konferencja Episkopatu Niemiec postanowiła natomiast,
że odpisy aktu chrztu osób adoptowanych i informacje na ten temat
można wydać tylko za zezwoleniem biskupa diecezjalnego. Taka adnotacja winna zostać umieszczona w rubryce „uwagi” w akcie chrztu.
Konferencja Episkopatu Oceanu Indyjskiego ustanowiła normy,
w myśl których jedynie kuria biskupia może wydać odpis w oparciu
o akt chrztu znajdujący się w specjalnym rejestrze tam przechowywa
nym. Normy wydane przez Konferencję Episkopatu Szwajcarii, oprócz
polecenia, by na odpisach aktu chrztu były uwidocznione tylko „nowe”
dane, wyraźnie zabraniają umieszczania w metrykach imion i nazwisk
chrzestnych. Przepisy Konferencji Episkopatu Portugalii zawierają jedynie ogólne wskazanie: „jeśli nazwiska rodziców naturalnych są tajne, należy zachować stosowną tajemnicę”.
Niekiedy normy uchwalone przez krajowe konferencje biskupów odnoszą się do delikatnego problemu, jakim jest wybór nowych
chrzestnych po adopcji dziecka. Przepisy wydane przez Konferencję
Episkopatu Chile przewidują, że przysposabiający mogą prosić ordynariusza miejsca o zezwolenie na wybranie dla dziecka zupełnie nowych chrzestnych, którzy zobowiążą się do wypełniania obowiązków
dla nich przewidzianych. Ordynariusz miejsca może zezwolić dekretem na umieszczenie ich danych w nowym akcie chrztu.
Podsumowując prezentację norm wydanych przez konferencje episkopatu w tej dziedzinie stwierdzić należy, iż w ogromnej większości
przyjętych regulacji, wraz ze wpisem nowych danych po przysposobieniu nie zrywa się kompletnie łączności z danymi o rzeczywistym
pochodzeniu i rodzicach biologicznych dziecka adoptowanego, ale
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wprowadza ograniczenia dostępu do nich. Zupełne anulowanie oryginalnego aktu chrztu nie byłoby rozwiązaniem właściwym, gdyż
oznaczałoby to pozbawienie się możliwości weryfikacji istnienia naturalnego pokrewieństwa, a co za tym idzie przeszkód zrywających.
Wystrzegając się skomplikowanych i nader biurokratycznych rozwiązań, słuszną rzeczą jest zapewnienie tajemnicy adopcji – nie tylko ze
względu na przepisy prawa państwowego, ale na prawo do poszanowania własnej intymności, zgodnie z prawem fundamentalnym proklamowanym w kan. 220, który w kwestii odnotowania adopcji jak
najbardziej winien znaleźć swą konkretną aplikację. Z drugiej strony,
jeśli adoptowany po osiągnięciu pełnoletności życzy sobie ujawnienia
danych dotyczących swojej własnej tożsamości, nie należy mu tego
odmawiać. Olbrzymim błędem byłoby jednak, gdyby osoba prosząca
o odpis aktu chrztu, zupełnie przypadkowo, bez należytego przygotowania, dowiedziała się, że nie jest naturalnym dzieckiem tych, których
uznaje za swych biologicznych rodziców. Oczywiście absolutną tajemnicę należy zachować w odniesieniu do osób trzecich.
4. Propozycje przyjęcia stosownej regulacji w Polsce
Jak wyżej wspomniano, Konferencja Episkopatu Polski jest jedną
z niewielu, które nie wydały żadnych przepisów na temat zapisu osób
adoptowanych w parafialnych księgach ochrzczonych. Podejmując
próbę sformułowania pewnych propozycji de lege ferenda w tym zakresie, należy pamiętać o konieczności zharmonizowania wielu czynników, które wchodzą w grę: nowego statusu cywilnego i kanonicznego
osoby, poufności danych i prawa do prywatności, którymi cieszą się
zarówno przysposobiony jak i osoby go adoptujące, prawa do własnej
tożsamości, interesu publicznego, jakim jest zarówno chęć zgodności
z legislacją cywilną, co jest postulowane w jakiś sposób w kan. 877
§ 3, jak i prawa Kościoła do należytej weryfikacji stanu wolnego (wolności od przeszkód) osób zawierających małżeństwa kanoniczne.
Z pewnością w przepisach należałoby rozróżnić między chrztem
dziecka już adoptowanego a nanoszeniem zmian w księdze metrykalnej, jeśli chrzest poprzedzał adopcję dziecka. Oczywistą zasadą winno
być wprowadzanie danych w oparciu o publiczny dokument cywilny
(sądowe orzeczenie przysposobienia i pełny odpis aktu urodzenia)
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i zawsze za zgodą ordynariusza miejsca60. Dlatego wpis lub zmiany
w akcie chrztu powinny dokonywać się wyłącznie w sposób określony
reskryptem z kurii diecezjalnej. Pozwoli to na zachowanie jednolitości
zapisu i kontrolę poprawności dokumentacji, a jednocześnie stworzy
możliwość stosownego pouczenia, jak należy postępować w tego rodzaju przypadkach.
W akcie chrztu adoptowanego dziecka należałoby umieścić – oprócz
danych wyszczególnionych w kan. 877 § 1 i podawanych zgodnie
z prawem partykularnym lub zwyczajowo61 – także nazwiska i imiona
rodziców biologicznych i wzmiankę o dokonanej adopcji. Jeśli wraz
z adopcją zmieniło się nazwisko i imię (imiona) dziecka, oczywiście
należałoby to odpowiednio zaznaczyć w akcie. Dotychczasowe dane,
które tracą aktualność, można by ujmować w nawias lub przekreślać – tak, by było możliwe ich odczytanie – co osobie mającej wgląd
w księgę od razu wskazywałoby na konieczność zachowania zwiększonej ostrożności. Nowe dane można zapisywać w rubryce „uwagi”62.
W przypadku chrztu dziecka już wcześniej adoptowanego, na marginesie aktu należałoby umieścić imiona i nazwiska rodziców biolo
gicznych.
W warunkach polskich nie wydaje się potrzebne tworzenie specjalnego rejestru osób adoptowanych czy centralizacji danych w tajnym
archiwum kurii. Choć nie można odmówić racji tym, którzy w takiej
właśnie metodzie dostrzegają największe gwarancje ochrony danych,
taka praktyka stanowi jednak realne zagrożenie wzrostem biurokracji, a ochronę tajemnicy adopcji można zapewnić w inny sposób. Nie
jest też wskazane anulowanie dotychczasowego aktu chrztu i tworzenie w jego miejsce zupełnie nowego aktu, bez żadnego odniesienia
między jednym a drugim zapisem. Takie rozwiązanie w praktyce uniemożliwiałoby dotarcie do danych o rodzicach biologicznych, co mimo
60
Ta reguła powinna być – i w praktyce kurialnej jest – wymagana przy nanoszeniu jakichkolwiek poprawek w akcie chrztu.
61
A więc: imiona i nazwisko ochrzczonego, dane dotyczące rodziców (nazwisko
i imię, wiek, wyznanie, miejsce zamieszkania, związek małżeński), chrzestnych lub
świadków, data i miejsce urodzenia, data i miejsce chrztu. Zob. W. Wenz, Kancelaria
parafialna..., s. 122-130.
62
Jeśli w rubryce brakuje miejsca, należy wpisać dane na pasku papieru przyklejonym na trwałe do karty w odpowiednim miejscu i zaopatrzonym w oznaczenie, którego aktu dotyczy.
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wszystko jest jednak konieczne z uwagi na ewentualność wystąpienia
przeszkody pokrewieństwa. Należałoby jednakże ustanowić przy tym
takie rozwiązania, które pozwoliłyby w jak najpewniejszy sposób zachować tajemnicę adopcji. Dlatego wraz z zapisem nowych danych
w księdze ochrzczonych, na marginesie aktu winno umieścić się następujące uwagi:
–– podstawa prawna dokonanych zmian (lub wpisu), czyli powołanie
się zarówno na reskrypt z kurii diecezjalnej, jak i stosowny dokument cywilny (który powinien być archiwizowany);
–– wyraźne polecenie zachowania tajemnicy odnośnie do naturalnych
rodziców dziecka;
–– polecenie, by w odpisach aktu w miejsce rodziców byli umieszczani przysposabiający, natomiast dane rodziców biologicznych,
jak też fakt samej adopcji, nie były ujawniane w wystawianych
metrykach;
–– zakaz informowania osób postronnych63 o danych zawartych w akcie chrztu;
–– specjalne pouczenie w przypadku wydawania metryki do zawarcia
małżeństwa.
Ostatnie zalecenie domaga się wyjaśnienia. Otóż aby pogodzić obowiązek zachowania tajemnicy adopcji – także wobec samego zainteresowanego64 – zabezpieczając jednocześnie możliwość sprawdzenia,
czy między narzeczonymi nie zachodzi przeszkoda pokrewieństwa
naturalnego, propozycją de lege ferenda jest umieszczenie na marginesie aktu chrztu polecenia, by w przypadku wydawania odpisu aktu
chrztu potrzebnego do zawarcia małżeństwa duszpasterz wręczył zainteresowanemu nupturientowi odpis zawierający dane o rodzicach
adopcyjnych, natomiast informację o rodzicach biologicznych przeNp. rodziców naturalnych dziecka, którzy znając miejsce chrztu, mogą – nieraz
po latach – usiłować tą drogą dotrzeć do rodziców adopcyjnych i swego biologicznego dziecka.
64
Wydaje się jednak, że nie należałoby odmawiać pełnej informacji osobie, której
akt dotyczy, jeśli po osiągnięciu pełnoletności sama o to poprosi, mając świadomość,
że została adoptowana. Niemniej jednak jeśli ten fakt jest jej nieznany, także i wobec
niej tajemnica winna być zachowana w całej rozciągłości. Duszpasterz, a tym bardziej
inna osoba pracująca w kancelarii parafialnej, nie są uprawnieni i przygotowani do
tego, by sua sponte ujawniać skrywaną przeszłość, która może być dla zainteresowanej osoby dramatycznym zaskoczeniem.
63
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słał – zachowując sekret – przesyłką poleconą bezpośrednio do parafii,
w której ma być przeprowadzane przedślubne dochodzenie kanoniczne (spisywany protokół rozmów kanoniczno-duszpasterskich przed zawarciem małżeństwa)65. W ten sposób proboszcz odpowiedzialny za
stwierdzenie stanu wolnego kandydatów do małżeństwa będzie mógł –
po zestawieniu otrzymanych danych z danymi dotyczącymi rodziców
drugiej strony – wykluczyć pokrewieństwo między nupturientami.
Wydaje się, że takie rozwiązanie z jednej strony pozwoli na uszanowanie tajemnicy adopcji, z drugiej zaś wykluczy zagrożenie zawarcia
nieważnego małżeństwa między osobami spokrewnionymi, ograniczając przy tym do koniecznego minimum biurokrację, z jaką wiązałby się
nieuchronnie obowiązek prowadzenia dodatkowych rejestrów chrztów
osób adoptowanych, jak nakazują to omówione powyżej przepisy niektórych konferencji episkopatu.
Przy okazji uchwalania przepisów na temat zapisywania adopcji
w księdze ochrzczonych warto rozważyć kwestię wyboru nowych
chrzestnych dla adoptowanego małego dziecka, które zostało ochrzczone przed przysposobieniem. Jest zrozumiałe, że dotychczasowi chrzestni nie będą mogli wypełniać już zadań, dla jakich byli ustanowieni66.
Wprawdzie zrealizowali już tę część swojej misji, która dokonuje się
podczas ceremonii chrztu, ale wraz z zerwaniem kontaktu ze swym
chrześniakiem po adopcji utracili możliwość dopomagania, ażeby
„ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki”.
Ponieważ obowiązujące prawo Kościoła łacińskiego nie zawiera już

W praktyce kancelaryjnej w Polsce przyjęte jest wręczanie świadectwa chrztu
bezpośrednio osobie, której dokument dotyczy i która o niego prosi. Wyjątkowe odejście od tego zwyczaju i wręczenie metryki w zamkniętej kopercie mogłoby spowodować niepotrzebne zdziwienie i podejrzliwość, a poza tym i tak nie daje gwarancji
zachowania tajemnicy. Proponowane rozwiązanie – przesyłka polecona – jest zbliżone do postanowienia zawartego w Dekrecie ogólnym o małżeństwie kanonicznym Konferencji Episkopatu Włoch z 5 XI 1990 r., w: Enchiridion della Conferenza
Episcopale Italiana, t. IV, s. 1312-1340, art. 7: ��������������������������������������
„Le annotazioni rilevanti al fine della valida o lecita celebrazione del matrimonio e quelle relative all’adozione, eventualmente contenute nell’atto di battesimo, devono essere trasmesse d’ufficio e in busta
chiusa al parroco che conduce l’istruttoria”.
66
Zob. kan. 872.
65
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przeszkody pokrewieństwa duchowego67 i tym samym ustąpiła jedna
z najpoważniejszych przeszkód, które przed 1983 r. utrudniały wybór
nowych chrzestnych68, wydaje się, że z pożytkiem dla przysposobionego dziecka byłoby stworzenie możliwości, by nowi rodzice wybrali dla
niego nowych chrzestnych. Byłby to także ważny czynnik ułatwiający
zintegrowanie adoptowanego z nową rodziną69.
Nie trzeba dodawać, że w dziedzinie odnotowania adopcji w księdze chrztu i sporządzania odpisów aktu chrztu dziecka adoptowanego wszystkich mających styczność ze sprawą winna obowiązywać
najwyższa dyskrecja i delikatność70. Dostęp do danych zawartych
w księgach metrykalnych winien być ograniczony do osób upoważnionych, a więc duchownych i ewentualnie innych pracowników kancelarii parafialnych, którzy powinni być odpowiednio przygotowani
do tego zadania i posiadać odpowiednie przymioty do wykonywania
pracy wymagającej dyskrecji.
Na zakończenie uwaga, która wydaje się oczywista: nawet jeśli ustawodawstwo jakiegoś państwa legalizowałoby możliwość adoptowania
dzieci przez pary homoseksualne, nigdy dwie osoby tej samej płci nie
mogą być zapisane w akcie chrztu jako „rodzice”. W tym wypadku nie
ma zastosowania przepis kan. 110 stanowiący, iż „dzieci adoptowane
zgodnie z przepisami prawa cywilnego uważane są za dzieci tego lub
tych, którzy je adoptowali”, bowiem „ustawy państwowe, do których
odsyła prawo kościelne, należy zachować w prawie kanonicznym na

67
Zob. kan. 1079 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r. Przeszkoda ta została
zachowana w prawie Kościołów wschodnich – zob. kan. 811 § 1 KKKW.
68
Zob. M. Pastuszko, Prawo o sakramentach..., s. 377-378. Pod rządami dawnego
Kodeksu autor dopuszczał jedynie dopisanie nowych chrzestnych do tych, którzy pełnili swe zadanie podczas chrztu.
69
Wybór nowych chrzestnych można połączyć z odpowiednio dostosowanym
obrzędem liturgicznym odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i błogosławieństwem
małego dziecka przewidzianym w księdze liturgicznej Obrzędy błogosławieństw.
Dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1994, t. I, nr 139-155.
70
Cytowany wyżej Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Włoch o małżeństwie
kanonicznym w art. 7 przypomina, że zarówno proboszcz parafii chrztu jak i proboszcz parafii, w której przeprowadza się przedślubne badanie kanoniczne narzeczonych są zobowiązani do zachowania tajemnicy urzędowej.
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ile nie są przeciwne prawu Bożemu”71, a w takiej sytuacji sprzeczność
z prawem Bożym byłaby ewidentna72.
El secreto de la adopción y el impedimento del parentesco: la inscripción de la
adopción en el libro de los bautizados (can. 877 § 3)
El contenido de este artículo expone la cuestión de la inscripción de los hijos
adoptados en el registro parroquial de bautismos. La prescripción del can. 877 § 3
contiene algunas líneas generales sobre esta materia, remitiendo al mismo tiempo
a la legislación civil y las reglas de la conferencia episcopal del país. Puesto que la
Conferencia Episcopal Polaca no ha dado ninguna norma al respecto y la praxis en
las diócesis polacas es bastante diferenciada, el autor, una vez expuestas las normas
del ordenamiento polaco en esta materia, presenta varias soluciones recibidas pos las
conferencias episcopales de distintos países, haciendo unas propuestas de lege ferenda.
Para prevenir la nulidad matrimonial por el impedimento del parentesco, protegiendo
al mismo tiempo el debido secreto, se propone que los certificados del bautismo que
se entregan al interesado contengan sólo los datos de los adoptantes, en cambio los
nombres de los padres biológicos se proporcionarán de forma confidencial al párroco
competente de realizar la investigación matrimonial.

Kan. 22.
Kongregacja Nauki Wiary, Uwagi dotyczące projektów legalizacji związków między osobami homoseksualnymi, 3 VI 2003 r., nr 7: „Jak pokazuje doświadczenie, brak dwubiegunowości płciowej stwarza przeszkody w normalnym rozwoju
dzieci ewentualnie włączonych w takie związki. Brakuje im doświadczenia macierzyństwa albo ojcostwa. Włączenie dzieci do związków homoseksualnych na drodze adopcji oznacza w rzeczywistości dokonanie przemocy na tych dzieciach w tym
sensie, że wykorzystuje się ich bezbronność dla włączenia w środowisko, które nie
sprzyja ich pełnemu rozwojowi ludzkiemu. Oczywiście takie postępowanie byłoby
poważnie niemoralne i pozostawałoby w jawnej sprzeczności z zasadą uznaną także
przez Konwencję międzynarodową ONZ o prawach dzieci, według której najważniejszą wartością, którą trzeba chronić, jest w każdym wypadku dobro dziecka, będącego
istotą słabszą i bezbronną”.
71
72
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PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO NAJŚWIĘTSZEJ
EUCHARYSTII. KOMENTARZ DO ART. 2 NORM
KONGREGACJI NAUKI WIARY
DE GRAVIORIBUS DELICTIS Z 2001 R.1
Treść: I. Zagadnienia wstępne. – 1.1. Źródła prawa. – 1.2. Dobro prawnie chronione, czyli ratio legis. – 1.3. Przestępstwa przeciwko Najświętszej Eucharystii w ogólności. – II. Komentarz do art. 2 Norm z 2001 r. – 2.1. Zabieranie lub przechowywanie
w celu świętokradczym albo porzucenie postaci konsekrowanych (art. 2 § 1 n. 1). –
2.1.1. Źródła. – 2.1.2. Znamiona. – 2.1.2.1. Sprawca czynu. – 2.1.2.2. Czynność wykonawcza. – 2.1.2.3. Przedmiot czynności wykonawczej. – 2.1.2.4. Znamię subiektywne.
– 2.1.3. Kara i inne skutki. – 2.2. Usiłowanie sprawowania liturgicznej czynności
Ofiary eucharystycznej lub tejże symulowanie (art. 2 § 1 n. 2). – 2.2.1. Źródła. – 2.2.2.
Usiłowanie. – 2.2.2.1. Znamiona. – 2.2.2.1.1. Sprawca czynu. –2.2.2.1.2. Czynność
wykonawcza. – 2.2.2.1.3. Znamię subiektywne. – 2.2.2.2. Kara i inne skutki. 2.2.3. –
Symulowanie. – 2.2.3.1. Znamiona. – 2.2.3.1.1. Sprawca czynu. – 2.2.3.1.2. Czynność
wykonawcza i jej przedmiot. – 2.2.3.1.3. Znamię podmiotowe. – 2.2.3.2. Kara. – 3.
Zakazane koncelebrowanie Ofiary eucharystycznej z szafarzami wspólnot kościelnych, którzy nie mają sukcesji apostolskiej ani nie uznają godności sakramentalnej
święceń kapłańskich (art. 2 § 1 n. 3). – 2.3.1. Źródła. – 2.3.2. Znamiona. – 2.3.2.1.
Sprawca czynu. – 2.3.2.2. Czynność wykonawcza. – 2.3.2.2.1. Koncelebrowanie. –
2.3.2.2.2. Okoliczności modalne. – 2.3.2.2.3. Zbieg przestępstw. – 2.3.2.3. Znamię
podmiotowe. – 2.3.3. Kara. – 2.4. Konsekracja w celu świętokradczym jednej materii
bez drugiej w celebracji eucharystycznej albo też dwóch materii poza celebracją eucharystyczną (art. 2 § 2). – 2.4.1. Źródła. – 4.4.2. Znamiona. – 4.4.2.1. Sprawca czynu.
– 4.4.2.2. Czynność wykonawcza. – 4.4.2.3. Znamię podmiotowe. – 4.4.3. Kara. –
III. Wnioski.

1
Artykuł został przesłany do publikacji przed modyfikacjami motu proprio
Sacramentorum Sanctitatis tutela zatwierdzonymi 21 maja 2010 roku przez papieża
Benedykta XVI.
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I. Zagadnienia wstępne
1.1. Źródła prawa
Zgodnie z art. 52 Konstytucji Apostolskiej Pastor Bonus o Kurii
Rzymskiej z 28 czerwca 1988 r.2 do kompetencji Kongregacji Nauki
Wiary należy rozpoznawanie poważniejszych przestępstw w sprawowaniu sakramentów (graviora delicta in sacramentorum celebratione
commissa), a także wyjaśnianie zaciągniętych sankcji kanonicznych
lub przystępowanie do ich nałożenia zgodnie z prawem powszechnym
bądź też własnym3.
Tym prawem własnym są właśnie Normy o cięższych przestępstwach zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary z 2001 r.4 Normy
promulgował papież Jan Paweł II Listem Apostolskim motu proprio
Sacramentorum sanctitatis tutela z dnia 30 kwietnia 2001 r.5 Normy te
zostały poprzedzone Listem wydanym przez Kongregację Nauki Wiary
do biskupów całego Kościoła katolickiego i innych zainteresowanych
ordynariuszy i hierarchów o cięższych wykroczeniach zarezerwowaAAS 80 (1988) 841-912, dalej w skrócie: PB. Tłumaczenie polskie W. Kacprzyka
w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. i opr. W. Kacprzyk, M. Sitarz,
Lublin 2006, s. 217-257. W tekście tym jednak nie odnotowano w żaden sposób zmiany,
jaka dotyczy art. 99-104 (Papieska Komisja dla Strzeżenia Dziedzictwa ArtystycznoHistorycznego), dokonanej przez Jana Pawła II listem apostolskim motu proprio z dnia
25 marca 1993 r. Inde a Pontificatus (AAS 85 [1993] 549-552), tworzącym Papieską
Komisję ds. Kościelnych Dóbr Kultury; polski przekład w: L’Osservatore Romano
14 (1993) nr 8-9, s. 4-5.
3
Zob. także art. 128 § 2 oraz art. 124 Regolamento Generale Della Curia
Romana, promulgowanym: Secretaria Status, Rescriptum ex audientia SS.mi quo
Ordinatio generalis Romanae Curiae foras datur, 30 kwietnia 1999 r., AAS 91 (1999)
629-699. V. De Paolis, Norme De gravioribus delictis reservati alla Congregazione
per la Dottrina della Fede, Periodica 91 (2002), s. 297 z przyp. 28 – przytacza także
art. 5 Regulaminu własnego Kongregacji Nauki Wiary. Zob. także J. Llobell, I delitti
riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede [w:] Le sanzioni nella Chiesa,
red. Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano 1997, s. 237-239.
4
Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de gravioribus delictis Congregationi
pro Doctrina Fidei reservatis, E Civitate Vaticana 2001; dalej w skrócie: Normy.
5
Ioannes Paulus pp. II, Litterae Apostolicae motu proprio datae quibus Normae
de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis promulgantur,
Sacramentorum sanctitatis tutela, 30 kwietnia 2001 r., AAS 93 (2001), 737-739, zwane dalej w skrócie: Sacramentorum sanctitatis tutela.
2
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nych tejże Kongregacji Nauki Wiary (de delictis gravioribus reservatis) z dnia 18 maja 2001 r.6
We wstępie tego Listu wyraźnie powołano się na art. 52 PB, którego
wykonaniem mają być dołączone do listu Normy. Jednakże Normy są
ustawą (lex) w sensie ścisłym, nie zaś instrukcją w rozumieniu kan. 34
CIC7. Normy te składają się z dwóch części – I. Norm prawa materialnego (art. 1-5) oraz II. Norm prawa procesowego (art. 6-26). Tak List,
jak i Normy Kongregacji w przypisach powołują źródła prawa (tzw.
fontes).
Przestępstw przeciwko Najświętszej Eucharystii dotyczy odnośna
część powołanego Listu Kongregacji oraz art. 2 Norm (znajdujący się
w części I., prawno materialnej).
1.2. Dobro prawnie chronione, czyli ratio legis
Jak słusznie zaznaczono8, spośród 8 przestępstw chronionych
Normami z 2001 r. aż 7 dotyczy sprawowania sakramentów świętych,
z tego większość, bo aż 4, odnosi się do Najświętszej Eucharystii. Jeżeli
zaś uznać, że w art. 2 § 1 n. 2 Norm opisane zostały dwa przestępstwa (usiłowanie i symulacja, umieszczone ze względów redakcyjnych
w jednym przepisie), a nie jedno, to liczba przestępstw odnoszących
się do Najświętszej Eucharystii wzrośnie do 59.
6
Congregatio pro Doctrina Fidei, Epistula a Congregatione pro Doctrina Fidei
missa ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarchas
quorum interest: de delicta gravioribus eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis, 18 maja 2001 r., AAS 93 (2001), 785-788, zwany dalej w skrócie: List.
7
Zob. P. Steczkowski, Normy De gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina
Fidei reservatis – wybrane aspekty, Annales Canonici 3 (2007), s. 245-247, z uwagą,
że jest to kościelna ustawa powszechna i specjalna (tamże, s. 247). Podobnie V. De
Paolis, Norme…, s. 290, z dodatkowym argumentem, że przecież instrukcji jako wykonania ustawy nie zna CCEO.
8
Por. W. Góralski, Komentarz do Listu Kongregacji Doktryny Wiary o poważniejszych przestępstwach zastrzeżonych tejże Kongregacji z 18 maja 2001 r., Wiadomości
Archidiecezjalne Łódzkie 2002 nr 1, s. 4-9, cyt. za: http://www.kuria.lomza.pl/index.php?wiad=589, dostęp: 2008-03-18; B . E. Ferme, Graviora delicta: the apostolic Lester M.P. sacramentorum sanctitatis tutela [w:] Il processo penale canonico, red.
Z. Suchecki, Roma 2003, s. 374.
9
Jest to o tyle znamienne, że ustawodawca kościelny w CIC z 1983 r. zasadniczo zredukował liczbę przestępstw w porównaniu z ustawodawcą cywilnym czy nawet z CIC z 1917 r.; por. W. Rees [w:] Handbuch des katholischen Kirchenrechts, red.
J. Listl, H. Schmitz, Regensburg 1999, s. 1138.
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Ustawodawca w ten sposób chce chronić przede wszystkim świętość sakramentu Najświętszej Eucharystii, co podkreśla Jan Paweł II
w swoim liście apostolskim motu proprio10. Poza tym kieruje nim
troska o zbawienie dusz11. W końcu chodzi mu o samą świętość
Kościoła, o świętość duchownych i wiernych, o czym mowa w Liście
Kongregacji12.
Zatem List wymienia 5 przestępstw zarezerwowanych Kongregacji
Nauki Wiary. Oznacza to absolutną kompetencję tejże Kongregacji, jej
Trybunału, jeżeli chodzi o rozpoznawanie tychże spraw13. Naruszenie
tej właściwości oznacza skutki z kan. 1406.
Oczywiście, rezerwacja Kongregacji oznacza jej kompetencje
w przeprowadzeniu postępowania na forum externum (por. art. 13-14
Norm). Stąd ściągnięcie kary in foro interno może nie być zarezerwowane Stolicy Apostolskiej w poszczególnych przypadkach (tak jest
odnośnie do przestępstw przeciwko Najświętszej Eucharystii z art. 2
§ 1 n. 2, 3 oraz § 2 Norm, ale nie co do przestępstwa z art. 2 § 1 n. 1
Norm, które zgodnie z kan. 1367 CIC jest zarezerwowane Stolicy
Apostolskiej)14.
1.3. Przestępstwa przeciwko Najświętszej Eucharystii w ogólności
List wymienia w 4 numerach przestępstwa przeciwko świętości
Najświętszej Ofiary i Sakramentu Eucharystii (contra sanctitatem augustissimi Eucharistiae Sacrificii et sacramenti). Fragment ów brzmi
następująco:
10
Zob. Sacramentorum sanctitatis tutela, AAS 93 (2001) 737, in princ.: SS.mae
Eucharistiae maxime (...).
11
Por. tamże: (…) ad salutem animarum procurandam, “quae in Ecclesia suprema
semper lex esse debet” (CIC, can. 1752).
12
Zob. List, AAS 93 (2001) 788, in fine: (…) praesertim ad clericorum et fidelium sanctitatem (…).
13
Wyraźnie tak stanowi art. 5 Regulaminu własnego Kongregacji Nauki Wiary,
cyt. za: V. De Paolis, Norme…, s. 297 z przyp. 28: Giudica con competenza esclusiva,
i dilitti contro la fede e i dilitti più gravi commessi contro la morale e nella celebrazione dei Sacramenti, che vengono ad essa segnalati e, all’occorrenza, procede a dichiarare o ad irrogare le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio.
14
Na rozróżnienie to zwraca uwagę P. Steczkowski, Normy…, s. 255, 257-258.
Por. także K. Lüdicke [w:] Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, red.
K. Lüdicke, Loseblattwerk, Stand: Juli 2004, Essen 1984-, tezy do kan. 1367/5, nb. 11,
kan. 1378/8-9, nb. 11-12, kan. 1379/3, nb. 8; J. Llobell, I delitti…, s. 254-257.
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- Delicta contra sanctitatem augustissimi Eucharistiae Sacrificii et sacramenti, videlicet:
1° abductio vel retentio in sacrilegum finem, aut abiectio consecratarum specierum;[4]
2° attentatio liturgicae eucharistici Sacrificii actionis vel eiusdem
simulatio;[5]
3° vetita eucharistici Sacrificii concelebratio una cum ministris communitatum ecclesialium, qui successionem apostolicam non habent nec
agnoscunt ordinationis sacerdotalis sacramentalem dignitatem;[6]
4° consecratio in sacrilegum finem alterius materiae sine altera in
eucharistica celebratione, aut etiam utriusque extra eucharisticam
celebrationem[7].
Przypisy w Liście:
[4] Cf. Codex Iuris Canonici, can. 1367; Codex Canonum Ecclesiarum
Orientalium, can. 1442. Cf. et Pontificium Consilium De Legum Textibus
Interpretandis, Responsio ad propositum dubium, 4 iunii 1999.
[5] Cf. Codex Iuris Canonici, can. 1378 § 2 n. 1 et 1379; Codex
Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 1443.
[6] Cf. Codex Iuris Canonici, can. 908 et 1365; Codex Canonum
Ecclesiarum Orientalium, can. 702 et 1440.
[7] Cf. Codex Iuris Canonici, can. 927.
W przekładzie na język polski15:
–– Przestępstwa przeciwko świętości Najświętszej Ofiary i Sakramentu
Eucharystii, tj.:
1. zabieranie lub przechowywanie w celu świętokradczym albo porzucenie postaci konsekrowanych;
2. usiłowanie sprawowania liturgicznej czynności Ofiary eucharystycznej lub tejże symulowanie;

15
Fragment ten w przekładzie polskim znajduje się w: Kongregacja ds. Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja o tym, co należy zachowywać i czego
unikać w związku z Najświętszą Eucharystią, Redemptionis sacramentum, 12 marca
2004 r., n. 172, cyt. za: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kkultu/redemptionis_sacramentum_25032004.htm, dostęp: 2008-03-18. Przekład ten jednak zawiera błędy. Podobnie zresztą jak przekład zamieszczony w Wiadomościach
Archidiecezjalnych Łódzkich 2002 nr 1, s. 1, przytaczany na stronie: http://www.kuria.lomza.pl/index.php?wiad=589, dostęp: 2008-03-18. Stąd w tekście własne tłumaczenie. Przypisy nie wymagają przekładu.
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3. zakazane koncelebrowanie Ofiary eucharystycznej z szafarzami
wspólnot kościelnych, którzy nie mają sukcesji apostolskiej ani nie
uznają godności sakramentalnej święceń kapłańskich;
4. konsekracja w celu świętokradczym jednej materii bez drugiej
w celebracji eucharystycznej albo też dwóch materii poza celebracją eucharystyczną.
Podobnie brzmi przepis art. 2 Norm z 2001 r., tyle tylko że w treść
przepisów włożono treść not16. Artykuł 2 podzielony został na dwa
paragrafy. Pierwszy paragraf składa się z 3 numerów – odpowiednio
numerów 1, 2 i 3 z Listu. Natomiast paragraf drugi ma dwa zdania.
Pierwsze zdanie powtarza treść numeru 4 Listu, drugie zaś zdanie
brzmi: Qui hoc delictum patraverit, pro gravitate criminis puniatur,
non exclusa dimissione vel depositione – w przekładzie na język polski: Kto by się dopuścił tego przestępstwa, powinien być ukarany stosownie do ciężkości przestępstwa, nie wyłączając wydalenia ze stanu
duchownego lub zredukowania do stopnia niższego.
W zasadzie więc między typizacją czynów zabronionych w Liście
a tą samą typizacją w Normach nie zachodzi żadna różnica. Jedyna
różnica dotyczy zdania drugiego w § 2 art. 2, które jest zupełnie nowe.
Dobrze zatem się stało, że List publikowano w Acta Apostolicae Sedis
16
Treść art. 2 Norm z 2001 r. jest zatem następująca (różnice w stosunku do Listu
– podkreślone):
§ 1. Delicta contra sanctitatem augustissimi Eucharistiae Sacrificii et sacramenti,
Congregationi pro Doctrina Fidei cognoscendo reservata, sunt:
1° abductio vel retentio in sacrilegum finem, aut abiectio consecratarum
specierum,de quibus in can. 1367 Codicis Iuris Canonici et in can. 1442 Codicis
Canonum Ecclesiarum Orientalium;
2° attentatio liturgicae eucharistici Sacrificii actionis,de qua in can.1378 § 2 n.
1 Codicis Iuris Canonici, vel eiusdem simulatio, de qua in can. 1379 Codicis Iuris
Canonici et in can. 1443 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium;
3° vetita in can. 908 Codicis Iuris Canonici et in can. 702 Codicis Canonum
Ecclesiarum Orientalium eucharistici Sacrificii concelebratio, de qua in can. 1365
Codicis Iuris Canonici et in can. 1440 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium,
una cum ministris communitatum ecclesialium, qui successionem apostolicam non habent nec agnoscunt ordinationis sacerdotalis sacramentalem dignitatem.
§ 2. Congregationi pro Doctrina Fidei reservatur quoque delictum quod consistit in
consecratione in sacrilegum finem alterius materiae sine altera in eucharistica celebratione, aut etiam utriusque extra eucharisticam celebrationem. Qui hoc delictum patraverit, pro gravitate criminis puniatur, non exclusa dimissione vel depositione.
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(por. kan. 8 § 1 CIC). Dzięki temu treść Norm, przynajmniej ich części
materialnoprawnej, jest znana.
II. Komentarz do art. 2 Norm z 2001 r.
2.1. Zabieranie lub przechowywanie w celu świętokradczym albo
porzucenie postaci konsekrowanych (art. 2 § 1 n. 1)
2.1.1. Źródła
Źródłami pierwszego wymienionego przestępstwa zabierania lub
przechowywania w celu świętokradczym albo porzucenia postaci
konsekrowanych są: kan. 1367 CIC17, kan. 1442 CCEO oraz odpowiedź z dnia 4 czerwca 1999 r. Papieskiej Rady Interpretacji Tekstów
Prawnych. Źródła te są wymienione w Liście w przypisie, a w Normach
– w samym tekście art. 2 § 1 n. 1.
2.1.2. Znamiona
2.1.2.1. Sprawca czynu
Czyn zabroniony, opisany w art. 2 § 1 n. 1 Norm, a polegający na zabieraniu lub przechowywaniu w celu świętokradczym albo porzuceniu
postaci konsekrowanych – jest przestępstwem powszechnym. Oznacza
to, że może je popełnić każdy katolik (por. kan. 11), wierny świecki
czy też duchowny, choćby nie wierzył w obecność realną Chrystusa
Pana w Najświętszej Eucharystii18. Dlatego, że przestępstwo może poW zasadzie pod względem treści art. nie dokonuje żadnych zmian wobec kan.
1367 CIC; por. choćby V. De Paolis, Norme…, s. 300; B. E. Ferme, Graviora delicta…, s. 374; P. Steczkowski, Normy..., s. 249.
18
Tak konsekwentnie w dawniejszej literaturze kanonistycznej; por. H. Jone,
Gesetzbuch des kanonischen Rechtes. Erklärung der Kanones, t. III: Prozeß- und
Strafrecht (Kan. 1552 - Kan. 2414), Paderborn 1940, s. 484, z powołaniem w przyp. 1
Conte a Coronata; F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa,
Opole 1958, t. III, s. 497. W nowszej literaturze por. L. Chiappetta, Il Codice di Diritto
Canonico. Commento giuridico-pastorale, t. II: Libri III-IV-V-VI, Roma 1996, s. 661,
nb. 4982. Natomiast D. Cito [w:] V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa.
Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI, Roma 2001, s. 305 – podkreśla, że
do popełnienia przestępstwa sprawca nie musi mieć wiary w realną obecność Jezusa
Chrystusa pod postaciami; wystarczy, że o tym wie, a lepiej – że Kościół tak naucza.
Jeżeli zatem ktoś by wyrzucił umyślnie po Mszy św. konsekrowane postaci dlatego, że
17
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pełnić duchowny (od diakona począwszy – kan. 207 § 1, 1008 i 1009
§ 1, ale 290 CIC), przewidziana jest dodatkowa kara dla duchownego,
popełniającego to przestępstwo19.
2.1.2.2. Czynność wykonawcza
Możliwe są 3 postaci czynności wykonawczej przestępstwa z art. 2
§ 1 n. 1 Norm, mianowicie: a/ zabieranie (abductio), b/ przechowywanie (retentio), c/ porzucenie (abiectio) postaci konsekrowanych.
a/ Zabieranie (abductio) to wyniesienie postaci20 z miejsca ich prawnego przechowywania czy złożenia. Możliwe są różne okoliczności
modalne tego zaboru: jawnie lub potajemnie, z ust samego komunikowanego21 czy też z ręki kapłana, z tabernakulum, z włamaniem lub nie,
z ołtarza…22
b/ Przechowywanie (retentio) polega na bezprawnym zatrzymaniu
postaci przy sobie lub w jakimkolwiek innym miejscu. Przechowywanie
to może być dokonane przez sprawcę zaboru, tego, kto je otrzymał od
kogokolwiek, przystępującego do Komunii św., kiedy jej nie spożył,
ale zatrzymał23.
Przy tej postaci czynności wykonawczej przestępstwa może dojść
do tzw. pozornego zbiegu przestępstw (por. kan. 1346 CIC). Może bowiem być tak, że ta sama osoba, która dokonała zaboru postaci, następnie ją przechowuje. W takiej sytuacji sprawca dopuszcza się jednego

nie wierzy w realną obecność Jezusa Chrystusa, popełniłby przestępstwo z kan. 1367
CIC i art. 2 § 1 n. 1 Norm, a nadto przestępstwo herezji z kan. 1364 CIC.
19
Zob. niżej 2.1.3.
20
Przez postaci (species) należy rozumieć w artykule konsekrowane Ciało i Krew
Pańską. Od postaci należy odróżnić materie (materiae), czyli jeszcze nie konsekrowane chleb i wino. Wydaje się bowiem, że tak te pojęcia są używane w tekście Norm; por.
art. 2 § 1 n. 1 (species) oraz art. 2 § 2 zdanie pierwsze (materiae). Podobnie w przepisach CIC z 1983 r. odnośnie do species; por. kan. 899 § 1, 925 i 1367. Pojęcie materia
w tym znaczeniu występuje w CIC z 1983 r. jedynie w kan. 927. Zob. indeks on-line
na stronie: http://www.codex-iuris-canonici.de/indexlat.htm
21
Poprzez wyplucie Komunii św.; zob. H. Jone, tamże, s. 484.
22
Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne: część szczególna, Warszawa 2003,
s. 50; F. Lempa [w:] W. Wójcik, J. Krukowski, F. Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa
Kanonicznego z 1983 r., t. 4: Księga V. Dobra doczesne Kościoła. Księga VI. Sankcje
w Kościele, Lublin 1987, s. 230.
23
Zob. J. Syryjczyk, Kanoniczne…; F. Lempa, tamże, s. 231.
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przestępstwa, a nie dwu. W przechowaniu bowiem zawiera się także
zabór postaci24.
c/ Porzucenie (abiectio) to rozsypanie lub porzucenie czy rozlanie postaci (czy Ciała Pańskiego, czy też Krwi Pańskiej) w miejscu
nieodpowiednim (tj. nie przeznaczonym do ich przechowywania) lub
w odpowiednim, tyle że ze wzgardą25. Stąd to rozsypanie lub rozrzucenie może być na ziemi, do ognia, na wysypisko śmieci, do latryny
itp.26
To przestępstwo może być przestępstwem formalnym, tj. popełnionym nie tylko przez działanie (jak poprzednie czynności wykonawcze), ale i przez zaniechanie (np. po Mszy św. kapłan pozostawia na
ołtarzu postaci)27.
Papieska Rada ds. Interpretacji Tekstów Prawnych w 1999 r. podjęła
kwestię interpretacji słowa abicere z kan. 1367 CIC, przede wszystkim
ze względu na kan. 18 CIC (ścisłą wykładnię ustaw karnych)28. Do
tej interpretacji wprost odwołuje się tekst Listu i art. 2 § 1 n. 1 Norm.
Zgodnie z nią przez abiectio należy rozumieć każdą czynność dobrowolnie podjętą przez sprawcę dokonaną dla wzgardy, np. strzelanie,
24
Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne…, s. 50-51; tenże, Profanacja Eucharystii według karnego ustawodawstwa kanonicznego i polskiego prawa karnego, PK 29 (1986)
nr 3-4, s. 197-198; F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne…, s. 498; H. Jone, tamże,
s. 485. Jest to przeważający pogląd doktryny; por. również D. Borek, Ordynariusz
a delicta graviora zarezerwowane Kongregacji Doktryny Wiary, PK 47 (2004) nr 3-4,
s. 102-103 z przyp. 21 i 22; K. Lüdicke [w:] Münsterischer Kommentar…, tezy do kan.
1367/4, nb. 8. Inaczej wszakże F. Lempa, tamże, s. 231, twierdząc, że w takim wypadku
dochodzi do zaciągnięcia podwójnej ekskomuniki latae sententiae zarezerwowanej.
Również Nigro, Commento Urbaniano, tezy do kan. 1367 – twierdzi, że jeżeli sprawca dopuszcza się kilku postaci przestępstwa z kan. 1367, może dojść do zaciągnięcia
albo nałożenia kilku kar; za: K. Lüdicke, tamże.
25
Zob. J. Syryjczyk, Kanoniczne…, s. 48-49.
26
Por. D. Borek, Ordynariusz…, s. 103; L. Chiappetta, Il Codice..., s. 660, nb.
4982. �����������������������������������������������������������������������������
Stąd nie dojdzie – ze względu na znamię podmiotowe (o czym niżej) – do popełnienia przestępstwa w postaci porzucenia, jeżeli następuje używanie do liturgii brudnych naczyń liturgicznych czy też niechlujnych szat; tak też słusznie K. Lüdicke [w:]
Münsterischer Kommentar…, tezy do kan. 1367/2-3, nb. 2b). W abicere chodzi o takie
zachowanie wobec postaci, że nie mogą one już więcej służyć czci wiernych. Nie chodzi zatem o porzucenie sensu stricto, ale o np. zasypanie, przerobienie, oddanie na paszę dla zwierząt itp.; zob. tamże, tezy do kan. 1367/3, nb. 3.
27
Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne…, s. 48.
28
A także kłopoty z tłumaczeniem abicere na języki współczesne; por. D. Cito [w:]
V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni…, s. 305-306.
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obrzucenie błotem, kamieniami, zniszczenie, oplucie itd. Doszło więc
do rozszerzającej wykładni poprzez interwencję ustawodawcy. Inaczej
byłaby to bowiem jedynie profanacja z kan. 1376 CIC29.
2.1.2.3. Przedmiot czynności wykonawczej
Przedmiotem czynności wykonawczej mogą być tylko konsekrowane postaci30, w każdej ilości, części, choćby tylko Ciało Pańskie czy
Krew Pańska. Przyjmuje się, że wzięte z tabernakulum, z monstrancji, ołtarza wino czy hostie są konsekrowane. Nieważne, kto te postaci
konsekrował i w jakim obrządku, choćby był to kapłan suspendowany czy heretyk lub schizmatyk31. Gdyby postaci nie były rzeczywiście
konsekrowane, będąc tylko materiami chleba i wina, nie doszłoby do
popełnienia przestępstwa z art. 2 § 1 n. 1 Norm32.
W przypadku dokonania czynu na materiach nie konsekrowanych,
nawet z zamiarem znieważenia postaci, niemożliwe jest popełnienie
przestępstwa chybionego (usiłowanie)33. W prawie karnym kanonicznym bowiem usiłowanie jest karalne jedynie wtedy, kiedy przy danym typie czynu zabronionego jest klauzula usiłowania (por. kan. 1328
§ 1 CIC). Klauzuli tej brak przy kan. 1367 CIC i art. 2 § 1 n. 1 Norm.
Z tych względów nie dojdzie do popełnienia przestępstwa z art. 2
§ 1 n. 1 Norm, nawet w formie usiłowania, w przypadku, kiedy sprawca próbuje rzucić w Najświętszy Sakrament kamieniem, ale nie trafia,
gdyż chybił34.
Zob. J. Syryjczyk, Profanacja…, s. 198-199.
Jak się słusznie zwraca uwagę w literaturze, CIC z 1983 r. chroni rzeczywistości konsekrowane (sacred realities), czyli osoby lub przedmioty (por. kan. 1370,
1376, 1380). Natomiast kan. 1367 CIC jest wśród tych przepisów kodeksowych najważniejszy. Zob. Th. J. Green [w:] New Commentary on the Code of Canon Law, red.
J. P. Beal, J. A. Coriden, Th. J. Green, New York 2000, s. 1578, tezy do kan. 1367
z przyp. 183. Zwraca uwagę na rzeczywistą konsekrację postaci także L. Chiappetta,
Il Codice…, s. 661, nb. 4982; inaczej bowiem nie ma przestępstwa (byłoby to delitto
putativo – przestępstwo mniemane).
31
Por. J. Syryjczyk, Profanacja…, s. 193-194; F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne..., s. 497.
32
Zob. choćby D. Cito [w:] V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni…, s. 305.
33
Por. choćby K. Lüdicke [w:] Münsterischer Kommentar…, tezy do kan. 1367/3,
nb. 4.
34
Zob. H. Jone, tamże, s. 485. Wobec takiego sprawcy można wszcząć postępowanie dyscyplinarne lub nałożyć naganę i pokutę w trybie kan. 1339 § 2 oraz kan. 1340
CIC.
29
30
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2.1.2.4. Znamię subiektywne
Z całą pewnością przestępstwo to jest przestępstwem umyślnym.
Wniosek ten wypływa z braku klauzuli nieumyślności, która zgodnie
z kan. 1321 § 2 CIC powinna być dołączona do kan. 1367 CIC i art. 2
§ 1 n. 1 Norm. Tymczasem jej brak w powołanych przepisach. Zatem
przestępstwo to można popełnić jedynie z zamiarem bezpośrednim
(dolus)35. Nie jest możliwe zatem popełnienie tego przestępstwa z niedbalstwa czy lekkomyślnie36.
Co więcej, jest to przestępstwo kierunkowe, tzn. określa ono cel
działania lub nastawienia sprawcy – tu: w celu świętokradczym (in sacrilegum finem)37. Musi być zatem zamiar znieważenia, okazania pogardy dla postaci. Sprawca zatem chce dokonania na postaciach (Ciele
lub Krwi Pańskiej) aktów bezwstydnych i bezbożnych38.
Stąd przypadkowe wypadnięcie komunikantu z ust nie stanowi przestępstwa. Wysypanie bez wzgardy postaci, bo chce się ukraść naczy-

Jeżeli zatem zakrystianin wyrzuca postaci, które sądzi, że nie są konsekrowane,
a konsekrowane jednak były – nie popełnia przestępstwa, bo czyn jego nie był dokonany cum dolo. Podobnie należy ocenić czyn sprawcy, który używa – w jego mniemaniu
– nie konsekrowanych hostii (które jednak były konsekrowane), aby zademonstrować
przed innymi osobami wzgardę dla Najświętszej Eucharystii. Sprawca taki – również
z powodu braku umyślności – nie popełni przestępstwa z kan. 1367 CIC i art. 2 § 1
n. 1 Norm, aczkolwiek dopuścił się grzechu ciężkiego. Nie zmieni kwalifikacji prawnej tego czynu także i to, że sprawca chciał, aby osoby te uwierzyły, że chodzi o konsekrowane postaci. Zob. K. Lüdicke [w:] Münsterischer Kommentar…, tezy do kan.
1367/3-4, nb. 5.
36
Nadzwyczajny szafarz Komunii św., który przynosi proboszczowi na plebanię
cyborium z konsekrowanymi komunikantami, a w drodze przez nieuwagę zgubił jeden komunikant – nie dopuszcza się przestępstwa, o którym mowa, z powodu braku znamienia podmiotowego, pomijając już fakt braku celu świętokradczego. Por.
K. Lüdicke [w:] Münsterischer Kommentar…, tezy do kan. 1367/4, nb. 6.
37
Przepis kan. 2320 CIC z 1917 r. stanowił o finis malus („złym celu”). Różnica
z finis sacrilegus polega na zabarwieniu religijnym słowa sacrilegus. Chodzi bowiem
o znieważenie Pana Boga. Nie wystarczy zatem, aby ktoś zabrał wino konsekrowane po to, aby się upić. Trzeba, aby zabrał on tę konsekrowaną postać, aby znieważyć
Pana Boga. Zob. K. Lüdicke [w:] Münsterischer Kommentar…, tezy do kan. 1367/2-3,
nb. 2b). Jakkolwiek w literaturze występuje też pogląd, że między finis malus a finis
sacrilegus nie ma żadnej różnicy; por. D. Cito [w:] V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni…, s. 306.
38
Por. D. Borek, Ordynariusz…, s. 101.
35
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nia liturgiczne – też nie wyczerpuje znamion z art. 2 § 1 n. 1 Norm39.
Rozlanie wina przez niedbalstwo, choćby ciężkie, też nie jest przestępstwem, bo przestępstwa tego z art. 2 § 1 n. 1 Norm nie można popełnić
nieumyślnie (por. kan. 1321 § 2 CIC). Jeżeli ktoś przenosi konsekrowane hostie „na godzinę śmierci” do domu, z fałszywej pobożności
– także nie popełnia przestępstwa. Podobnie nie jest przestępstwem
wyniesienie Najświętszej Eucharystii z płonącego na przykład kościoła i przechowywanie jej potem w domu – nie jest to bowiem dokonane
w celu świętokradczym40. Jednakże gdy czyni to w celu sprzedania
ich na „czarną mszę”, dla rytów satanistycznych albo masońskich, dla
niewierzących, dla wróżb, czarów, magii, innych zabobonów czy eksperymentów – dopuszcza się przestępstwa41.
Nie dojdzie natomiast do popełnienia przestępstwa wtedy, kiedy
sprawca myślał, że ma do czynienia z materiami nie konsekrowanymi,
a okazało się później, że to jednak były konsekrowane postaci. Brak
przestępstwa w tej sytuacji wynika z braku umyślności42. Umyślność
bowiem polega na objęciu zamiarem, tj. świadomością, wszystkich
znamion przestępstwa43. W tym wypadku zaś nie miałoby to miejsca.
Zasada indywidualizacji odpowiedzialności44 oznacza, że należy
każdego ze sprawców – jeżeli chodzi o umyślność i cel świętokradczy
– oceniać odrębnie. Dlatego brak poczytalności sprawcy bezpośredniego (np. dziecka) nie oznacza braku poczytalności sprawcy kierow-

W dawniejszej literaturze rozróżniano rozrzucenie postaci na stopniach ołtarza
czy posadzce kościoła albo na ołtarzu. Gdyby czynu dokonano na miejscu niegodnym,
do popełnienia przestępstwa by doszło. Gdyby zaś na ołtarzu (miejsce godne), należało rozważyć zamiar sprawcy; por. H. Jone, tamże, s. 484.
40
Zob. D. Borek, Ordynariusz…, s. 101; L. Chiappetta, Il Codice..., s. 660, nb.
4982.
41
Por. J. Syryjczyk, Profanacja…, s. 196; D. Borek, Ordynariusz…, s. 101;
F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne…, s. 498; Th. J. Green [w:] New Commentary…,
s. 1577, tezy do kan. 1367; D. Cito [w:] V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni…, s. 306.
42
Por. D. Borek, Ordynariusz…, s. 100; F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne…,
s. 497.
43
Zob. M. Myrcha, Problem winy w karnym ustawodawstwie kanonicznym, PK 17
(1974) nr 3-4, s. 167, a za nim – słusznie – A. Miziński, Poczytalność elementem subiektywnym przestępstwa, Roczniki Nauk Prawnych 15 (2005) nr 1, s. 423.
44
Zob. J. Krukowski [w:] W. Wójcik, J. Krukowski, F. Lempa, Komentarz…,
s. 152.
39
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niczego przestępstwa (np. zlecającego dziecku wyniesienie Komunii
św., otrzymanej na rękę, dla dokonania „czarnej mszy”)45.
2.1.3. Kara i inne skutki
Kara przewidziana za przestępstwo z art. 2 § 1 n. 1 Norm przewidziana została w kan. 1367 CIC. Jest to ekskomunika latae sententiae
(zob. kan. 1331 w zw. z kan. 1314 CIC)46.
Duchowny ponadto może (kara ferendae sententiae) być ukarany
inną karą (ekspiacyjną – kan. 1336 § 1 CIC), nie wyłączając wydalenia
ze stanu duchownego (kan. 1336 § 1 n. 5 ze skutkami obocznymi z kan.
194 § 1 n. 1 CIC)47. Nie dotyczy to tych wyświęconych, którzy utracili
stan duchowny w wyniku procedury podjętej w trybie kan. 29048.
Jak jednak słusznie zwrócono uwagę w literaturze49, zazwyczaj przestępstwo to będzie tajne. Z tego, że jest to przestępstwo tajne, płynie
szereg konsekwencji, np. zwolnienie w zakresie wewnętrznym przez
Penitencjarię Apostolską (art. 117 i 118 PB) oraz zwolnienie przez
kapłana w zakresie wewnętrznym sakramentalnym na mocy kan. 976
i w trybie kan. 1357 § 1 i 2 CIC. Dlatego raczej nie będzie miała zastosowania w przypadku popełnienia przez zakonnika przestępstwa z art. 2
§ 1 n. 1 Norm instytucja wydalenia z instytutu życia konsekrowanego50.
Por. D. Cito [w:] V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni…, s. 306.
Wszakże trzeba zwrócić uwagę in casu, czy nie występują okoliczności wyłączające czy też zmniejszające poczytalność sprawcy przestępstwa (por. kan. 1322,
1323 i 1324 § 1 i 2 CIC). Jest to istotne ze względu na postanowienie przepisu kan.
1324 § 3 CIC.
47
Wynika to ze szczególnego obowiązku duchownego wobec Najświętszej
Eucharystii (por. kan. 246 § 1, 276 § 2 n. 2, 898 CIC); zob. Th. J. Green [w:] New
Commentary…, s. 1578, tezy do kan. 1367.
48
Popełnienie przestępstwa może również spowodować inne skutki, nie przewidziane co prawda w ustawodawstwie powszechnym, ale regulowane w regulacjach
partykularnych. Tak na przykład w Niemczech – zgodnie z art. 5 ust. 2 Grundordnung
des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse niemieckich
Biskupów z dnia 22 września 1993 r. – dopuszczenie się przestępstwa z kan. 1367
CIC (art. 2 § 1 n. 1 Norm) jest podstawą do wypowiedzenia umowy o pracę; por.
K. Lüdicke [w:] Münsterischer Kommentar…, tezy do kan. 1367/4-5, nb. 8.
49
Por. D. Borek, Ordynariusz…, s. 104-105; D. Cito [w:] V. De Paolis, D. Cito,
Le sanzioni…, s. 305.
50
W grę mogłoby wchodzić wydalenie ipso facto z kan. 694 § 1 n. 1 albo wydalenie fakultatywne z kan. 696 § 1 CIC (to ostatnie sugeruje E. Gambari, Życie zakonne
po Soborze Watykańskim II, tł. J. E. Bielecki, Kraków 1998, s. 707). Tymczasem no45
46
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Przedawnienie skargi karnej przestępstwa z z art. 2 § 1 n. 1 Norm
następuje po dziesięciu latach (art. 5 § 1 Norm w zw. z kan. 1362 § 1
n. 1 CIC). Początek biegu terminu to dzień popełnienia przestępstwa
zgodnie z kan. 1362 § 2 CIC (art. 5 § 2 zdanie pierwsze Norm)51.
2.2. Usiłowanie sprawowania liturgicznej czynności Ofiary
eucharystycznej lub tejże symulowanie (art. 2 § 1 n. 2)
2.2.1. Źródła
Źródłami przestępstw opisanych w art. 2 § 1 n. 2 Norm, tj. usiłowania52 sprawowania liturgicznej czynności Ofiary eucharystycznej lub
toryczne odstąpienie od wiary katolickiej jest pojęciem wysoce nieprecyzyjnym (por.
B. W. Zubert, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 2/III: Księga II.
Lud Boży. Część III. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, Lublin 1990, s. 220) i może w kontekście omawianego przestępstwa budzić
poważne wątpliwości. Z kolei fakultatywne wydalenie raczej nie miałoby szans na
powodzenie wskutek jego procedury (podwójne upomnienie z kan. 697 CIC, co przy
jednorazowości przestępstwa z art. 2 § 1 n. 1 Norm raczej nie wystąpi); por. podobnie M. Bider, Wydalenie fakultatywne z instytutu zakonnego według Kodeksu Prawa
Kanonicznego, Lublin 2006, s. 69, twierdząc, że pojedyncze zachowanie się zakonnika nie może stanowić podstawy do wydalenia. Wydaje się zatem, że przestępstwo
z art. 2 § 1 n. 1 Norm będzie najwyżej jednym z elementów całego stanu faktycznego (Tatbestand), który może stanowić podstawę do wydalenia z instytutu życia konsekrowanego, tym bardziej, że – jak zauważono w literaturze (por. D. Cito [w:] V. De
Paolis, D. Cito, Le sanzioni…, s. 305) – przestępstwu temu towarzyszą inne przestępstwa, jak herezja czy apostazja.
51
Zob. J. Syryjczyk, Kanoniczne…, s. 52. Termin ten uważa się za długi; por.
V. De Paolis, Norme..., s. 309. Uwaga ta dotyczy także pozostałych komentowanych
typów przestępstw, dlatego nie będzie niżej powtarzana.
52
Przekład łacińskiego attentatio na język kanonistyczny polski jako usiłowanie
nie jest najszczęśliwszy. Może bowiem mylić z instytucją niedokonania (usiłowania)
przestępstwa z kan. 1328 CIC. Tymczasem słowo attentare (próbować, zamierzać)
używane jest w CIC z 1983 r. zawsze w kontekście próby dokonania nieważnych sakramentów, tj. małżeństwa (zob. w kan. 194 § 1 n. 3, 694 § 1 n. 2, 1041 n. 1, 1085 § 1,
1087, 1088, 1090 § 1 i 2, 1394 § 1 i 2), spowiedzi (por. kan. 1378 § 2 n. 2) i właśnie
Ofiary eucharystycznej w omawianym typie czynu zabronionego. Słowo usiłowanie
jest zatem użyte tylko ze względu na ocenę teologiczną tego czynu. W każdym razie
poprzez tę próbę sprawowania sakramentu sprawca czynu zabronionego wyczerpuje
wszystkie jego znamiona. Inaczej przedstawia się instytucja prawna, o której stanowi
kan. 1328 CIC. Tam bowiem nie dochodzi do dokonania. Dlatego lepiej by było przełożyć attentatio na język polski jako próbę. Zob. A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Poznań 1958, s. 58, hasło: attempto; J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla
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tejże symulowania, są: kan. 1378 § 2 n. 153 i kan. 1379 CIC oraz kan.
1443 CCEO. Podobnie jak przy przestępstwie wcześniej omówionym
źródła te są wymienione w Liście w przypisie, a w Normach – w samym tekście art. 2 § 1 n. 2.
W art. 2 § 1 n. 2 Norm zawarto w rzeczywistości dwa różne typy
przestępstw – usiłowanie i symulowanie liturgicznej czynności Ofiary
eucharystycznej. Jedynie ze względów redakcyjnych (zwięzłość tekstu
prawnego) objęte one zostały jednym przepisem54.
Nie wydaje się to być dobrym rozwiązaniem, a to ze względu na
systematykę tekstu prawnego. Oba typy przestępstw różnią się bowiem między sobą, jeżeli chodzi o ich sprawcę. O ile usiłowanie jest
przestępstwem powszechnym, o tyle symulowanie jest przestępstwem
indywidualnym. Różnica dotyczy też zagrożenia karą. Stąd przestępstwa te należy potraktować oddzielnie.
2.2.2. Usiłowanie
2.2.2.1. Znamiona
2.2.2.1.1. Sprawca czynu
Sprawcą tego typu czynu zabronionego jest każdy mężczyzna
(oczywiście, katolik wg kan. 11 CIC), kto nie ma ważnych święceń,
przynajmniej w stopniu prezbiteratu, co jest konsekwencją kan. 900
§ 1 CIC, zawierającego normę z prawa Bożego. Zatem może to być:
świecki, osoba zakonna, diakon, ten, kto przyjął święcenia prezbiteratu nieważnie55. Natomiast nie popełnia przestępstwa kapłan (prezbiter
lub biskup) suspendowany. Chociaż mu prawo zabrania sprawowania
Najświętszej Eucharystii, dokonuje on konsekracji ważnie, aczkolwiek
prawników i historyków, Kraków 2005, s. 89, hasło: attempto, s. 90, attento. Por. także
indeks on-line na stronie: http://www.codex-iuris-canonici.de/indexlat.htm
53
Tutaj nie ma merytorycznych zmian co do usiłowania sprawowania liturgicznej czynności Ofiary eucharystycznej z art. 2 § 1 n. 2 Norm. Różnica polega jedynie na zarezerwowaniu tego typu czynu zabronionego Kongregacji Nauki Wiary; zob.
V. De Paolis, Norme…, s. 300; B. E. Ferme, Graviora delicta…, s. 375; P. Steczkowski,
Normy..., s. 249.
54
Zob. wyżej 1.2.
55
Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne…, s. 103; L. Chiappetta, Il Codice..., s. 671, nb.
5001; D. Cito [w:] V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni…, s. 328-329. Z
����������������
dawnej literatuty zob. np.: F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne..., s. 499.
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niegodziwie (nikogo bowiem nie można pozbawić święceń: kan. 290
zdanie pierwsze CIC)56. Stąd przestępstwo to można nazwać przestępstwem powszechnym57.
Należy jeszcze rozważyć przypadek „koncelebry” przez nie-kapłanów. Możliwe są dwa stany faktyczne. Pierwszy, kiedy do Mszy św.,
Co do tej kwestii panuje zgoda w doktrynie; por. Z. Janczewski, Ustanawianie
szafarzy sakramentów świętych w Kościele łacińskim i Kościołach wschodnich,
Warszawa 2004, s. 159; D. Borek, Ordynariusz…, s. 107-108; podobnie dawniej:
F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne..., s. 499-500.
57
Por. D. Cito [w:] V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni…, s. 329-330 wymienia
cztery możliwe kategorie sprawców tego typu czynu zabronionego. Pierwszą stanowią ci, którzy się go dopuszczają ze względu na „wizje” i „objawienia”. Nie można im
jednak zazwyczaj przypisać przestępstwa ze względu na poważne problemy psychiczne. Drugą grupą sprawców są wierni płci żeńskiej, którzy nie zgadzają się z nauką
katolicką odnośnie do święceń kobiet i prowokacyjnie usiłują dokonywać celebracji
eucharystycznej (podobnie: Th. J. Green [w:] New Commentary…, s. 1586, przyp.
225: „feminist liturgies”, tezy do kan. 1378 § 2 i 3; K. Lüdicke [w:] Münsterischer
Kommentar…, tezy do kan. 1378/6, nb. 8). Trzecią są ci wierni, którzy z pobudek doktrynalnych, nie odróżniając kapłaństwa powszechnego i ministerialnego, uważają, że
w przypadkach wyjątkowych czy konieczności Eucharystię mogą sprawować „wspólnoty”, także przy obecności ważnie wyświęconych kapłanów. W końcu czwartą grupę
(i najbardziej liczną) stanowią oszuści, którzy udają kapłanów i konsekwentnie usiłują celebrować Eucharystię dla zdobycia pieniędzy.
Odnosząc się do wymienionych wyżej kategorii sprawców, nie można się zgodzić
z tezą, że należą do nich kobiety (grupa druga). Wiadomo przecież, że kobieta nie
może ważnie zostać kapłanem. Stąd nie może ona wprowadzić wiernych w błąd co do
sprawowania Mszy św. Jeżeli popełni ona przestępstwo, to tylko herezji (kan. 1364
CIC) oraz czyn zabroniony z kan. 1399 CIC. Natomiast rozważyć trzeba by przypadek, kiedy kobieta udaje mężczyznę (transwestytka) i jako „mężczyzna” przyjmuje
(nieważnie, por. kan. 1024 CIC) święcenia prezbiteratu. Wydaje się, że tu właśnie będzie miało miejsce usiłowanie w rozumieniu kan. 1328 CIC dokonania omawianego
przestępstwa. Natomiast przy grupie trzeciej sprawców może dojść do wyczerpania
przez ten czyn znamion nie tylko omawianego przestępstwa, ale również przestępstwa
herezji z kan. 1364 CIC. Może dojść do realnego zbiegu przestępstw (kan. 1346 CIC),
ale nie musi. Stąd wymierzenie kary jedynie w oparciu o omawiane przepisy, tj. art.
2 § 1 n. 2 Norm oraz kan. 1378 § 2 n. 1 CIC, nie wyczerpywałoby całej karygodności
czynu sprawcy, a umieszczenie dodatkowej podstawy prawnej, czyli kan. 1364 CIC,
mogłoby mieć znaczenie dla innych skutków prawnych popełnionego przestępstwa
(związanych z herezją, jak np. kan. 194 § 1 n. 2, 316 § 1, 694 § 1 n. 1, 1047 § 2 n. 1
w zw. z 1041 n. 2, 1184 § 1 n. 1 CIC). Zatem w prawie karnym kanonicznym potrzebna by była multikwalifikacja czynu sprawcy, jaką przewidują ustawodawstwa świeckie (np. art. 11 kodeksu karnego polskiego z 1997 r.). Niestety, takiej możliwości CIC
nie zna, znając jednak idealny zbieg przestępstw. Zob. niżej 2.3.2.2.3.
56
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celebrowanej przez kapłana, dołącza się jako „koncelebrans” nie-kapłan. Drugi stan faktyczny polega na tym, że Mszę „koncelebrują”
sami nie-kapłani.
Co do pierwszego stanu faktycznego nie ma wątpliwości, że taki
„koncelebrans”, mimo że dochodzi do sprawowania prawdziwej Ofiary
eucharystycznej, dopuszcza się omawianego przestępstwa58. Ten stan
faktyczny może się skomplikować, jeżeli kapłan podżega nie-kapłana
do popełnienia tego przestępstwa59. Następuje wówczas współsprawstwo w postaci podżegania i odpowiedzialność karna kapłana kształtuje się na podstawie kan. 1329 § 2 CIC60.
Drugi przypadek dotyczy wspólnej „koncelebry” nie-kapłanów61.
Wydawać by się mogło, że dochodzi tutaj do współsprawstwa tego
przestępstwa przez „koncelebransów”. Współudział w przestępstwie
bowiem jest wtedy, kiedy czyn zabroniony popełniany jest przez kilku
sprawców jednocześnie (por. kan. 1329 CIC)62. Co więcej, „koncelebransi” dochodzą do pewnego porozumienia (por. delinquendi consilio, kan. 1329 § 1 CIC)63.
Jednakże tak nie jest. Znamieniem obiektywnym bowiem współsprawstwa w rozumieniu kan. 1329 § 1 CIC jest takie działanie
razem każdego ze współsprawców, że wszystkie ich czynności wykonawcze, uzupełniając się niejako, składają się na jedno przestęp58
Por. D. Cito [w:] V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni…, s. 329; J. Syryjczyk,
Kanoniczne…, s. 104.
59
Przykład: proboszcz nagle wyjeżdża, a jest diakon (lub świecki – alumn seminarium) na praktyce. Proboszcz nakłania diakona, którego nikt nie zna w miejscowości, aby „odprawił” Mszę św., ewentualnie by się dołączył do koncelebry, którą
będzie sprawował wikary, gdyż zostały przyjęte dwie intencje, a proboszcz musi pilnie wyjechać.
60
Kapłan, który by podżegał do popełnienia tego przestępstwa nie-duchownego, nie zaciągałby suspensy, przewidzianej dla duchownych, lecz jedynie interdykt,
o którym stanowi kan. 1378 § 2 in princ. CIC. Taka jest bowiem kara delicto adnexa,
o której mowa w kan. 1329 § 2 CIC. Wobec takiego kapłana-podżegacza można ewentualnie zastosować karę ferendae sententiae z kan. 1378 § 3 CIC.
61
Przykład: trzech kleryków seminarium (diakonów lub świeckich) jest na wakacjach i w jakiejś miejscowości postanawiają „odprawić” Mszę św.
62
Zob. V. De Paolis [w:] V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni…, s. 175; J. Krukowski
[w:] W. Wójcik, J. Krukowski, F. Lempa, Komentarz…, s. 151.
63
Tak np. A. Calabrese i A. Borras w przypadku przestępstwa z kan. 1382 CIC (za:
D. Cito [w:] V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni…, s. 335 z przyp. 9), a nadto – również
na tle kan. 1382 CIC – J. Syryjczyk, Kanoniczne…, s. 113-114.
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stwo64. Tymczasem przy koncelebrze jest tak, że każdy z kapłanów
składa Ofiarę eucharystyczną i nie potrzebuje do jej ważnego złożenia koncelebransów65. Jeżeli sprawcy opisywanego przestępstwa mają
tego świadomość, to popełniają każdy własne przestępstwo pojedyncze66. Byłoby to zatem swoiste tzw. współsprawstwo koincydentalne67
z ewentualnym podżeganiem do cudzej „koncelebry”.
Podstawą wymierzenia czy zaciągnięcia kary przez takich „koncelebransów” byłby zatem przepis art. 2 § 1 n. 2 Norm i kan. 1378 § 2 n.
1 CIC, natomiast nie przepis kan. 1329 § 2 CIC, który dotyczy współsprawców we właściwym tego słowa znaczeniu. Takimi współsprawcami nie są zaś „koncelebransi”, dopuszczający się opisywanego typu
czynu zabronionego.
Za taką interpretacją przemawia też funkcja przepisu kan. 1329
CIC. Służy on budowaniu specyficznych typów czynów zabronionych
w przypadku współsprawstwa, kiedy współdziałający w popełnieniu
przestępstwa nie są wymienieni w ustawie karnej czy nakazie karnym
(qui in lege vel praecepto non nominantur – verba legis kan. 1329 § 1
Zob. J. Krukowski [w:] W. Wójcik, J. Krukowski, F. Lempa, Komentarz…,
s. 153.
65
Każdy bowiem konsekruje in persona Christi; zob. S. Thomas Aquinas, Summa
theologiae, III, q. 82, art. 2, ad 2 (wg wydania Marietti: Taurini 1956, s. 508; przekład
polski S. Piotrowicza; św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 28: Eucharystia
[3, q. 73-83], London 1974, s. 190). Por. też M. Pastuszko, Najświętsza Eucharystia
według Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, Kielce 1997, s. 48.
66
Stąd w literaturze włoskiej odróżnia się complice i coautore. Complice (wspólnik, współsprawca) podziela również zamiar sprawcy głównego popełnienia przestępstwa, jakkolwiek nie dokonuje właściwie czynności przestępczej, a jedynie dopuszcza
się takiej czynności, która popiera czy ułatwia popełnienie przestępstwa. Natomiast
coautore (sprawca) popełnia ten sam czyn, co sprawca główny (chociaż przestępstwo
mogłoby być popełnione przez samego tylko sprawcę głównego) i dzieli z nim wszystkie znamiona przestępstwa. Właśnie coautori byliby „koncelebransi”, podobnie jak
biskupi współkonsekrujący z kan. 1382 CIC. Por. V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni…, s. 175-176, 335-336.
Gdyby nie przyjąć prezentowanego w tekście poglądu, byłby problem z karą dla
„koncelebransów”, czyli współsprawców przestępstwa. Karze bowiem latae sententiae mogliby bowiem oni podlegać jako współsprawcy jedynie wtedy, jeżeli bez ich
udziału przestępstwo nie byłoby dokonane (por. kan. 1329 § 2 CIC). Tak zaś w przypadku usiłowania sprawowania liturgicznej czynności Ofiary eucharystycznej nie jest.
Pozostawałaby zatem jedynie kara ferendae sententiae (kan. 1329 § 2 CIC in fine).
67
Np. w doktrynie prawa karnego świeckiego przedstawia się kazus, kiedy to we
wsi rozbija się tir z towarami i cała wieś idzie rozgrabić przewożony ładunek.
64
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i 2 CIC). Tymczasem „koncelebransi” są wymienieni w art. 2 § 1 n. 2
Norm i kan. 1378 § 2 n. 1 CIC68. Stąd nie ma potrzeby stosować kan.
1329 CIC.
2.2.2.1.2. Czynność wykonawcza
Usiłuje odprawić Mszę św. ten, kto wykonuje wszystkie czynności
liturgii mszalnej albo niektóre z nich tak, że wiernym się wydaje, że
rzeczywiście jest sprawowana Eucharystia. Wystarczy stworzyć zewnętrzne pozory Mszy św.69 Ważne jest, że sprawca chce wprowadzić
wiernych w błąd70. Nie jest istotne, czy mu się to uda. W końcu jest to
usiłowanie (attentatio).
W literaturze kanonistycznej nie ma jednak zgody co do chwili dokonania omawianego typu czynu zabronionego. Reprezentowane są
dwa poglądy.
Pierwszy, opierając się na konsekracji jako istocie Ofiary eucharystycznej, wymaga do dokonania odmówienia Modlitwy Eucharystycznej,
czyli pozornej konsekracji71.
Nie dotyczy to z kolei współkonsekratorów z kan. 1382 CIC, gdyż tylko główny konsekrator konsekruje biskupa. Stąd współkonsekratorzy nie są wymienieni
w ustawie karnej, czyli w kan. 1382 CIC, który odnosi się jedynie do biskupa, który
konsekruje (czyli głównego konsekratora). Takimi zaś nie są współkonsekratorzy. Na
tym polega różnica z koncelebrantami – oni konsekrują postaci tak samo, jak główny celebrans.
69
Jest to „czyste uzewnętrznienie rytu liturgicznego, dokonane prze tego, kto nie
jest do tego zdolny” (una mere esteriorizzazione del rito liturgico fatta da chi non è capacitato); por. D. Cito [w:] V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni…, s. 329.
70
Powinien być przynajmniej jeden wierny przy takim usiłowaniu (por. kan. 906
CIC). Stąd nie ma przestępstwa nawet wtedy, kiedy jakiś diakon przy próbie transmisji
telewizyjnej Mszy św. udaje odprawianie Mszy św., zastępując celebransa, nawet gdyby taką próbę potraktował ów „sprawca” poważnie. Taki czyn należy bowiem ocenić
tak samo, jak usiłowanie przez nie-kapłana bez obecności jakiejkolwiek innej osoby
(oszukiwanie samego siebie), co jest niekaralne w omawianym typie czynu zabronionego. Zob. K. Lüdicke [w:] Münsterischer Kommentar…, tezy do kan. 1378/4, nb. 4.
71
Tak np. dawniej Coronata (za: F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne..., s. 500,
przyp. 10; J. Syryjczyk, Kanoniczne…, s. 104, przyp. 26), a obecnie D. Cito [w:]
V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni…, s. 329, wymagając “odprawienia” nie wszystkich
rytów Mszy św., ale przynajmniej jej części najistotniejszej, która stanowi o Ofierze
eucharystycznej, czyli od Prefacji do Ojcze nasz. Wydaje się, że do poglądu przychyla się także Th. J. Green [w:] New Commentary…, s. 1586, tezy do kan. 1378 § 2 i 3.
Podobnie K. Lüdicke [w:] Münsterischer Kommentar…, tezy do kan. 1378/4, nb. 4, 6,
twierdząc, że do wyczerpania znamion tego typu czynu zabronionego trzeba wymó68
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Drugi natomiast podkreśla, że chodzi nie o symulowanie Eucharystii
(jej postaci), lecz usiłowanie sprawowania liturgicznej czynności
Ofiary eucharystycznej. Zatem przestępstwo powinno dokonywać się
nie dopiero z chwilą pozornej konsekracji (jak w pierwszym poglądzie), lecz już w momencie rozpoczęcia odprawiania Mszy św., bez
względu na to, czy Msza ta zostanie zakończona czy też nie, czy dojdzie do momentu odmawiania modlitwy konsekracyjnej czy też nie72.
Pogląd drugi wydaje się być słuszny. Po pierwsze, z wykładni językowej wynika, że Najświętszą Eucharystię należy rozumieć – w świetle kan. 897 CIC – jako Mszę św., a nie tylko Komunię św. (por. kan.
910 CIC)73. Poza tym wyraźne są verba legis art. 2 § 1 n. 2 Norm
(i kan. 1378 § 2 n. 1 CIC): liturgica eucharistici Sacrificii actio, czyli jakakolwiek czynność z Ofiary eucharystycznej, a nie wszystkie74
czy też najistotniejsze („konsekracja” postaci) czynności. Poza tym
samo pojęcie Sacrificium eucharisticum oznaczać może również początek Mszy św. (np. w kan. 930 § 1 i 2 oraz kan. 1331 § 1 n. 1 CIC).
Po drugie, z wykładni celowościowej trzeba dojść do wniosku, że dobrem prawnie chronionym w tym typie czynu zabronionego są nie postaci Najświętszej Eucharystii (jak w kan. 1367 CIC i art. 2 § 1 n. 1
Norm), lecz jej sprawowanie, a pośrednio urząd kościelny (por. kan.
145 CIC)75. Po trzecie w końcu, nie jest jasne w teologii, kiedy dowienia słów Modlitwy Eucharystycznej, a przynajmniej słów konsekracji; natomiast
gdyby sprawca przerwał czynność przed słowami konsekracji, to dopuściłby się niekaralnego usiłowania (zob. kan. 1328 § 1 CIC). Do przestępstwa chybionego zaś doszłoby, gdyby żadna z obecnych na „celebracji” osób nie uznała jej za Mszę św.
72
Zob. np. dawniej F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne..., s. 500, a obecnie
J. Syryjczyk, Kanoniczne…, s. 104.
73
Zob. M. Pastuszko, Najświętsza Eucharystia…, s. 13.
74
Z tym zgadza się nawet zwolennik przeciwnego poglądu; zob. D. Cito [w:] V. De
Paolis, D. Cito, Le sanzioni…, s. 329.
75
Por. D. Cito [w:] V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni…, s. 323, 328. �����������
Dlatego pogląd przeciwny (Coronata), tj. że przestępstwo dokonuje się dopiero z chwilą pozornej konsekracji, sformułowany pod rządem kan. 2322 n. 1 CIC z 1917 r., mógłby mieć
jakieś uzasadnienie jedynie w starym stanie prawnym. Wtedy bowiem omawiany typ
czynu zabronionego był umieszczony wśród przestępstw przeciwko religii (delicta
contra religionem). Za przedmiot ochrony miał zatem także realną obecność Chrystusa
Pana pod postaciami. Stąd można było ewentualnie domagać się czynności pozornej
„konsekracji”, gdyż jej nie było i następowało bałwochwalstwo przez wprowadzony
w błąd lud Boży. Jednak obecnie, z chwilą zmiany stanu prawnego w 1983 r., omawiany typ przesunięto do przestępstw chroniących wykonywanie urzędu kościelnego,
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konuje się konsekracja postaci. Tak naprawdę działanie konsekracyjne ma cała Modlitwa Eucharystyczna. Stąd przyznawanie słowom
ustanowienia „mocy konsekracyjnej” jest pozbawione uzasadnienia
teologicznego76.
Pomimo tej argumentacji trzeba w oparciu o treść kan. 18 CIC (ścisła wykładnia ustaw karnych), wobec istniejących w doktrynie wątpliwości pod rządem kan. 1378 § 2 n. 1 CIC – wszelkie te wątpliwości
rozstrzygać na korzyść sprawcy (in dubio pro reo)77. Stąd wniosek
w obecnym stanie prawnym, że sprawca popełnia przestępstwo dopiero po „sprawowaniu” czynności Modlitwy Eucharystycznej. Była
szansa rozwiania tych problemów interpretacyjnych przez ustawodawcę w związku z wydawaniem Norm (por. kan. 16 § 2 CIC). Szansy tej
jednak ustawodawca nie wykorzystał.
2.2.2.1.3. Znamię subiektywne
Każde attentatio możliwe jest tylko z zamiarem bezpośrednim (dolus, kan. 1321 § 1 część pierwsza CIC). Stąd przestępstwo to jest przestępstwem umyślnym.
Zamiar ów powinien obejmować: 1. czynność wykonawczą (tj. wypowiedzenie przynajmniej słów konsekracji); 2. świadomość nieposiadania ważnych święceń w stopniu prezbiteratu; 3. wolę sprawcy, by
w tym wykonywanie święceń. Stąd nie ma żadnej racji bytu, aby z ochroną władzy
świeceń przy sprawowaniu Najświętszej Eucharystii „czekać” aż do momentu pozornej konsekracji. Nie taki jest bowiem cel ustawy karnej z kan. 1378 § 2 n. 1 CIC oraz
art. 2 § 1 n. 2 Norm. (Natomiast inaczej co do ratio legis K. Lüdicke [w:] Münsterischer
Kommentar…, tezy do kan. 1378/9, nb. 13, twierdząc, że chodzi także o ochronę
Eucharystii; z kolei W. Rees [w:] Handbuch…, s. 1144 – wskazuje, że omawiany przepis chroni sakramenty święceń i Eucharystii, a nadto wspólnotę wierzących).
76
Zob. M. Kunzler, Liturgia Kościoła, przekł. L. Balter, Poznań 1999, s. 370.
77
Szczególnie ważne i żywe w tej tradycji są Regulae Juris. I tak reguła 11 stanowi:
Quum sunt partium iura obscura, reo favendum est potius quam actori (Kiedy prawa
stron są niejasne, należy sprzyjać raczej oskarżonemu niż oskarżycielowi). Natomiast
zgodnie z regułą 30: In obscuris minimum est sequendum (W [sprawach] niejasnych
należy podążać za tym, co mniejsze), zaś reguła 49 brzmi: In poenis benignior est interpretatio facienda (W sprawach karnych należy się kierować łagodniejszą interpretacją). Brzmienie reguł i ich tłumaczenie wraz ze źródłami w tradycji kanonistycznej
za: A. Dębiński, Kościół i prawo rzymskie, Lublin 2007, s. 164, 166, 168. Por. też
M. Myrcha, Prawo karne. Komentarz do Piątej Księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego,
t. II: Kara. Część I. Przepisy ogólne, Warszawa 1960, s. 191, cytując zasadę: contra
legislatorem dubie loquentem facienda est stricta interpretatio; J. Llobell, I delitti…,
s. 240-241 (zasada favor rei).
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jego zachowanie przez obecnych zostało zrozumiane jako celebracja
Eucharystii78.
Ad 1. Nieważne są pobudki, dla których sprawca dopuszcza się
czynu. Świadczą o tym zamiarze sprawcy: ubranie szat liturgicznych,
zapowiedź Mszy św., wyjście do ołtarza, wykonanie jakichś innych
czynności przygotowawczych do Mszy św.79
Ad 2. Stąd jeżeli Mszę św. „sprawuje” kapłan nieważnie wyświecony, co prawda dopuszcza się czynu zabronionego, ale brak zamiaru
powoduje, że nie popełnia przestępstwa. Nie ma bowiem świadomości
nieważności swoich święceń80.
W końcu nie popełniają przestępstwa aktorzy grający Mszę św. czy
diakoni ćwiczący „suche Msze”, kiedy wszyscy o tym wiedzą, że jest
to tylko pozór81. Brak bowiem tego istotnego zamiaru wprowadzenia
wiernych w błąd co do realności Najświętszej Ofiary.
2.2.2.2. Kara i inne skutki
Kara przewidziana za to przestępstwo jest latae sententiae zgodnie
z kan. 1379 § 2 CIC in princ. Jeżeli chodzi o świeckich – interdykt,
gdy o duchownych – także suspensa82. Natomiast zgodnie z § 3 kan.
1379 CIC do tej kary latae sententiae może być dołączona kara ferendae sententiae, odpowiednia do ciężkości przestępstwa, nie wyłączając ekskomuniki.
Inne skutki popełnienia przestępstwa to nieprawidłowość do przyjęcia lub wykonywania święceń (por. kan. 1041 n. 6 oraz kan. 1044
78

7.

Zob. K. Lüdicke [w:] Münsterischer Kommentar…, tezy do kan. 1378/5-6, nb.

Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne…, s. 103-104; F. Lempa [w:] W. Wójcik,
J. Krukowski, F. Lempa, Komentarz…, s. 249; T. Pawluk, Prawo kanoniczne według
Kodeksu Jana Pawła II, t. IV: Dobra doczesne Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy,
Olsztyn 1990, s. 138; F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne..., s. 500.
80
Zob. K. Lüdicke [w:] Münsterischer Kommentar…, tezy do kan. 1378/5, nb. 7.
81
Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne…, s. 104; Zob. K. Lüdicke [w:] Münsterischer
Kommentar…, tezy do kan. 1378/6, nb. 7.
82
Jak bowiem słusznie zauważono, vel w kan. 1378 § 2 n. 1 CIC wprowadza alternatywę zwykłą, a nie rozłączną (tę bowiem oddaje się przez aut). Dlatego duchowny
może być ukarany dwoma karami – i interdyktem (kan. 1332 CIC), i suspensą (kan.
1333 CIC). Zatem duchowny, w przeciwieństwie do świeckiego, nie może przyjmować sakramentów, a to ze względu na postanowienie kan. 1334 § 2 część druga w zw.
z kan. 1331 § 1 CIC. Zob. K. Lüdicke [w:] Münsterischer Kommentar…, tezy do kan.
1378/7, nb. 9.
79
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§ 1 n. 3 CIC), od której może dyspensować ordynariusz (kan. 1047
§ 4 CIC)83.
2.2.3. Symulowanie
2.2.3.1. Znamiona
2.2.3.1.1. Sprawca czynu
Może nim być każdy prezbiter lub biskup, będący katolikiem (por.
kan. 11 CIC84), podejmujący czynności zewnętrzne, pozorujące sprawowanie Ofiary eucharystycznej.
Wydaje się bowiem, że nie może być sprawcą tej formy przestępstwa z art. 2 § 1 n. 2 Norm każdy85. Doszłoby bowiem do zbiegu pozornego przepisów – na gruncie CIC kan. 1378 § 2 n. 1 z kan. 1379. Osoba
na przykład świecka, popełniająca przestępstwo z kan. 1378 § 2 n. 1
CIC (usiłowania sprawowania liturgicznej czynności Ofiary eucharystycznej), jednocześnie popełniałaby przestępstwo symulacji z kan.
1379 CIC. To zaś podważałoby racjonalność ustawodawcy kościelnego. Dlatego w kan. 1379 wyłączono przypadki opisane w typach czynów zabronionych w kan. 1378 CIC. Nie uczyniono natomiast tego
w art. 2 § 1 n. 2 Norm.
W konsekwencji oznacza to, że sytuacja symulacji Ofiary eucharystycznej dotyczy tylko kapłanów. O ile bowiem usiłować sprawować
liturgiczną czynność Ofiary eucharystycznej mogą wszyscy (przestępstwo powszechne), o tyle symulować Ofiarę eucharystyczną mogą tylko kapłani (przestępstwo indywidualne)86. Jakkolwiek wydaje się, że
możliwe jest podżeganie do tego przestępstwa przez świeckiego lub
duchownego (kan. 1329 § 1 CIC)87.
83
Zob. J. Syryjczyk, Kanoniczne…, s. 104-105; D. Cito [w:] V. De Paolis, D. Cito,
Le sanzioni…, s. 330.
84
Zob. K. Lüdicke [w:] Münsterischer Kommentar…, tezy do kan. 1379/2, nb. 5.
85
Tak K. Lüdicke [w:] Münsterischer Kommentar…, tezy do kan. 1379/1, nb. 7.
Na gruncie kan. 1379 CIC podobnie D. Cito [w:] V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni…,
s. 333, twierdząc, że sprawcą tego przestępstwa może być tylko jego „szafarz”,
a w żadnym razie nie chodzi o przyjmującego sakrament. Chodzi zatem o symulację
w sensie ścisłym (la simulazione in senso proprio), popełnianą przez ważnego szafarza.
86
Tak też D. Borek, Ordynariusz…, s. 109.
87
Przykład: we wspólnocie protestanckiej jest organizowane spotkanie ekumeniczne, gdzie ma nastąpić wspólne celebrowanie z proboszczem parafii katolickiej Mszy
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2.2.3.1.2. Czynność wykonawcza i jej przedmiot
Kapłan wtedy symuluje Ofiarę eucharystyczną, kiedy zachowując pozory zewnętrzne (materie, formę Mszy św.), tak naprawdę nie
ma intencji, by Eucharystię sprawować88. Symulacja polega przede
wszystkim na umyślnym wykonaniu czynności, ale bez wewnętrznej,
korespondującej z tą czynnością, intencji89.
Jest to ważne novum Norm. Do tej pory bowiem zdania w doktrynie były podzielone co do popełnienia przestępstwa przez kapłana,
który „sprawował Mszę św.” bez intencji ważnego jej sprawowania.
Uważano bowiem90, że nie zachodzi przestępstwo z kan. 1378 § 2 n. 1
ani z kan. 1379 CIC. Przepisy prawa karnego zaś należy interpretować
zawężająco (kan. 18 CIC). Kapłan taki zatem popełniał grzech ciężki,
ale nie przestępstwo.
św. Proboszcz nie chce pójść na to spotkanie, bo przecież dopuściłby się przestępstwa
z art. 2 § 1 n. 3 Norm, czego ma świadomość. Z drugiej strony „politycznie” wypada
mu pójść. Rada parafialna zatem naciska na niego (np. finansowo) i namawia, aby poszedł, bo przecież może zrobić tak, że nie będzie miał intencji sprawowania Mszy św.
i wówczas nie popełni przestępstwa, którego tak się boi. Ewentualnie można rozważyć
przy okazji omawianego typu czynu zabronionego z art. 2 § 1 n. 2 Norm zbieg przestępstw z czynem opisanym w art. 2 § 1 n. 3 Norm; zob. niżej 2.3.2.2.3.
88
Zob. D. Cito [w:] V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni…, s. 332: chodzi o rozmyślny brak wymaganej z prawa Bożego intencji szczególnej przy wszystkich sakramentach „czynienia tego, co czyni Kościół”, a którego to braku nie można później
sanować.
89
Por. D. Cito [w:] V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni…, s. 332. Co
����������������
do samego pojęcia simulatio zob.: B. Glinkowski, Symulacja całkowita zgody małżeńskiej w orzecznictwie Roty Rzymskiej (1965-1995), Poznań 2004, s. 11-20; G. Leszczyński, Exclusio
boni fidei jako symulacja zgody małżeńskiej (kan. 1101§ 2 KPK), Łódź 2004, s. 46-48.
W literaturze postawiono pytanie, jak ocenić czyn kapłana, który tak zmienia teksty
liturgiczne Mszy św., że Msza św. jest nieważna, ale jej uczestnicy zostali oszukani;
por. K. Lüdicke [w:] Münsterischer Kommentar…, tezy do kan. 1379/3, nb. 7. Wydaje
się, że do takiej sytuacji mogłoby dojść jedynie przy zmianie słów konsekracji: Oto
Ciało moje, Oto Krew moja. Nie jest to jednak wtedy symulacja sensu stricto, a zatem
nie podpadałby ów czyn pod art. 2 § 1 n. 2 Norm. Nie można by też tego sprawcy pociągnąć do odpowiedzialności karnej z kan. 1378 § 2 n. 1 CIC, gdyż przestępstwo to
popełnia jedynie świecki (qui ad ordinem sacerdotalem non promotus). Jedynie można by rozważyć, czy sprawca nie dopuścił się przestępstwa herezji z kan. 1364 CIC.
W każdym razie powinien zareagować w postępowaniu dyscyplinarnym jego ordynariusz. Jest to pewna luka w ustawodawstwie karnym Kościoła, której nie usunięto przy
okazji wydawania Norm.
90
Zob. J. Syryjczyk, Kanoniczne…, s. 104 z przyp. 30, gdzie powołuje pogląd
A. Calabrese.
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Obecnie należy odnotować zmianę stanu prawnego w tym zakresie.
Należy zaprezentować pogląd, że sytuacja ta objęta jest zakresem hipotezy normy opisanej słowem simulatio w art. 2 § 1 n. 2 Norm.
Przedmiotem czynności wykonawczej jest tylko Ofiara eucharystyczna, a nie inne sakramenty, o których mowa w kan. 1379 CIC
(chrzest, bierzmowanie, święcenia, namaszczenie chorych, małżeństwo)91, ani też Komunia św.92 Stąd czyn będzie dokonany dopiero
z chwilą odmówienia Modlitwy Eucharystycznej, gdyż ta jest konieczna, by sprawić pozór ważnej Mszy św.93
2.2.3.1.3. Znamię podmiotowe
Symulować (pozorować) można tylko z zamiarem bezpośrednim.
Stąd przestępstwo opisane jest przestępstwem umyślnym i nie można
popełnić go na przykład przez roztargnienie, pomijając w sposób nieodwracalny istotne elementy Mszy św.94.

2.2.3.2. Kara
Kara jest obligatoryjna, ale nieokreślona (iusta poena, stąd zastosowanie ma kan. 1349 CIC). Szkoda, że ustawodawca nie skorzystał
z okazji i nie określił tej kary w Normach w przypadku symulacji sprawowania czynności Ofiary eucharystycznej.
91
Por. B. E. Ferme, Graviora delicta…, s. 375; na gruncie zaś kan. 1379 CIC:
F. Lempa [w:] W. Wójcik, J. Krukowski, F. Lempa, Komentarz…, s. 251; J. Syryjczyk,
Kanoniczne…, s. 107; D. Cito [w:] V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni…, s. 332333; K. Lüdicke [w:] Münsterischer Kommentar…, tezy do kan. 1379/1, 3, nb. 2, 7;
L. Chiappetta, Il Codice..., s. 672, nb. 5002.
92
Chodzi o rozdawanie nie konsekrowanych komunikantów. Por. J. Syryjczyk,
Kanoniczne…, s. 108, słusznie stwierdzając, że jest to przestępstwo z kan. 1379 CIC.
93
Zob. K. Lüdicke [w:] Münsterischer Kommentar…, tezy do kan. 1379/2, nb. 3.
Tym też m.in. różniłby się typ czynu zabronionego usiłowania sprawowania liturgicznej czynności Ofiary eucharystycznej, opisany w kan. 1378 § 2 n. 1 CIC oraz art. 2
§ 1 n. 2 Norm, od symulacji tejże, opisanej tylko w art. 2 § 1 n. 2 Norm z karą przewidzianą w kan. 1379 CIC.
94
Por. Th. J. Green [w:] New Commentary…, s. 1587, tezy do kan. 1379; D. Cito
[w:] V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni…, s. 333; K. Lüdicke [w:] Münsterischer
Kommentar…, tezy do kan. 1379/2, nb. 4 (sprawca wie, że sprawuje nieważną
Eucharystię, i tego chce, świadomie wprowadzając wspólnotę w błąd odnośnie do jej
ważności); F. L e m pa [w:] W. Wójcik, J. Krukowski, F. Lempa, Komentarz…, s. 251.
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Co więcej, dziwi, że ustawodawca nie określa innych skutków,
związanych z popełnieniem przestępstwa (np. popadnięcia w nieprawidłowość do wykonywania święceń), jak to miało miejsce w przypadku popełnienia przestępstwa usiłowania sprawowania liturgicznej
czynności Ofiary eucharystycznej (por. kan. 1044 § 1 n. 3 CIC).
De lege ferenda należy postulować zmianę stanu prawnego w tym
zakresie. Nie wiadomo bowiem, dlaczego przestępstwo symulowania
jest traktowane łagodniej niż przestępstwo usiłowania sprawowania
liturgicznej czynności Ofiary eucharystycznej. Wydaje się, że skoro kapłan dopuszcza się symulowania, to wykracza bardzo poważnie
przeciwko świętości Najświętszej Eucharystii i dobru dusz (por. kan.
1752 CIC), a to przede wszystkim jest chronione w nowym ustawodawstwie z 2001 r. Ustawodawca jest zatem niekonsekwentny w chronieniu tego samego dobra prawnego.
3. Zakazane koncelebrowanie Ofiary eucharystycznej z szafarzami
wspólnot kościelnych, którzy nie mają sukcesji apostolskiej ani nie
uznają godności sakramentalnej święceń kapłańskich (art. 2 § 1 n. 3)
2.3.1. Źródła
Źródłami przestępstwa opisanego w art. 2 § 1 n. 3 Norm, tj. zakazanego koncelebrowania Ofiary eucharystycznej z szafarzami wspólnot
kościelnych, którzy nie mają sukcesji apostolskiej ani nie uznają godności sakramentalnej święceń kapłańskich95 (tzw. intercelebratio96), są:
kan. 908 CIC oraz kan. 702 (jeżeli chodzi o podstawy prawne zakazu),
a także kan. 1365 CIC i kan. 1440 CCEO (jeżeli chodzi o przestępstwo
w kodeksach)97. Znowu – podobnie jak przy przestępstwach wcześ

Normy powinny raczej używać sformułowania święcenia prezbiteratu czy biskupie. Nie ma bowiem sakramentu kapłaństwa; jest tylko sakrament święceń (por.
kan. 1008 nast. CIC). Tak też konsekwentnie Z. Janczewski, Ustanawianie szafarzy…,
s. 191-213. CIC też jedynie w jednym miejscu, tj. w kan. 279 § 2, używa zwrotu ordinatio sacerdotalis. Chodzi o pewien skrót myślowy (wyłączenie diakonów, którzy
nie są kapłanami).
96
Zob. Althaus [w:] Münsterischer Kommentar…, tezy do kan. 908/2, nb. 2
(Interzelebration).
97
Aczkolwiek przestępstwo to jest nazywane nowym w literaturze; B. E. Ferme,
Graviora delicta…, s. 375.
95

[27]

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII

273

niej omówionych – źródła te są wymienione w Liście w przypisie,
a w Normach – w samym tekście art. 2 § 1 n. 3.
2.3.2. Znamiona
2.3.2.1. Sprawca czynu
Przestępstwo to jest przestępstwem indywidualnym. Mogą je popełnić jedynie kapłani Kościoła katolickiego (prezbiterzy, biskupi, kan. 11
CIC), zatem – nie wszyscy wierni. Wskazuje na to verbum legis: concelebratio. Zawsze w CIC odnosi się ono (podobnie jak concelebrare) do ważnego sprawowania Najświętszej Eucharystii (por. kan. 902,
a także kan. 905 § 1, 908, 945 § 1, 951 § 2)98. O ile więc przestępstwo
z kan. 1365 CIC jest przestępstwem powszechnym99, o tyle przestępstwo z art. 2 § 1 n. 3 Norm jest przestępstwem indywidualnym.
2.3.2.2. Czynność wykonawcza
2.3.2.2.1. Koncelebrowanie
Znamię czasownikowe przestępstwa z art. 2 § 1 n. 3 Norm to koncelebrowanie Ofiary eucharystycznej z szafarzami wspólnot kościelnych, którzy nie mają sukcesji apostolskiej ani nie uznają godności
sakramentalnej święceń kapłańskich. Trzeba pamiętać, że kapłan katolicki może konsekrować materie zawsze, także poza ważną Ofiarą
eucharystyczną (por. kan. 927 CIC). Stąd nawet gdyby był tylko koncelebransem, a głównym „celebransem” był na przykład szafarz ewangelicki, nie mający sukcesji apostolskiej, to i tak następuje konsekracja
materii, właśnie dzięki uczestnictwu w tym obrzędzie kapłana katolickiego. Nastąpi też wyczerpanie znamiona czasownikowego przestępstwa, tj. koncelebrowanie. To bowiem jest możliwe tylko wtedy, kiedy
nastąpi konsekracja postaci.
W tym miejscu trzeba wskazać na relację między przepisami art. 2
§ 1 n. 3 Norm i kan. 908 CIC. Koncelebrowanie, o którym mowa, jest
zakazane w kan. 908 CIC. Stanowi on, że katolickim kapłanom jest
98
Por. indeks online na stronie: http://www.codex-iuris-canonici.de/indexlat.htm
Ponadto zob. Pontificia Commissio Codici Iris Canonici Authentice Interpretando,
Codex Iuris Canonici fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus,
Libreria Editrice Vaticana 1989, s. 551.
99
Zob. F. Lempa [w:] W. Wójcik, J. Krukowski, F. Lempa, Komentarz…, s. 226.
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zabronione koncelebrowanie Eucharystii z kapłanami lub szafarzami
kościołów lub wspólnot kościelnych nie mających pełnej wspólnoty
z Kościołem katolickim100. Natomiast art. 2 § 1 n. 3 Norm zawęża zakres okoliczności modalnych znamienia czasownikowego; nie
każda bowiem koncelebra zakazana w kan. 908 CIC stanowi przestępstwo zarezerwowane Kongregacji101. Przestępstwo zarezerwowane
Kongregacji popełnia bowiem jedynie ten kapłan katolicki, który koncelebruje z szafarzami wspólnot kościelnych, którzy nie mają sukcesji
apostolskiej ani nie uznają godności sakramentalnej święceń kapłańskich (una cum ministris communitatum ecclesialium, qui successionem apostolicam non habent nec agnoscunt ordinationis sacerdotalis
sacramentalem dignitatem).
2.3.2.2.2. Okoliczności modalne
I. Koncelebra z szafarzem, a nie z kapłanem. Z całą pewnością zatem nie popełnia przestępstwa zarezerwowanego Kongregacji ów kapłan katolicki, który koncelebruje z kapłanem prawosławnym lub na
przykład z kapłanem z innego Kościoła schizmatyckiego (np. Kościoła
polsko-katolickiego)102. Chodzi bowiem o koncelebrowanie z szafarzem (minister) z jakiejkolwiek wspólnoty kościelnej103, a nie z kapła100
Nie podlegało to nigdy wątpliwości także pod rządem tylko kan. 1365 CIC,
jeszcze przed wejściem w życie Norm z 2001 r. Przepis kan. 844 CIC wszakże – mimo
stanowienia ogólnej zasady – nie zawiera wyraźnych zakazów. Zob. Th. J. Green [w:]
New Commentary…, s. 1577, tezy do kan. 1365; D. Cito [w:] V. De Paolis, D. Cito,
Le sanzioni…, s. 302.
101
Zob. V. De Paolis, Norme…, s. 302; B. E. Ferme, Graviora delicta…, s. 376.
102
Por. V. De Paolis, Norme…, s. 303; P. Steczkowski, Normy…, s. 250.
Uzasadnienie teologiczne: Benedykt XVI, Posynodalna Adhortacja Apostolska
o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła, Sacramentum caritatis, 22 lutego 2007 r., n. 15.
103
Na tym tle trzeba odróżnić Kościół od wspólnoty kościelnej. Zob. Kongregacja
Nauki Wiary, Deklaracja o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa
i Kościoła, Dominus Iesus, 6 sierpnia 200 r., AAS 92 (2000), 742-765, n. 17,2: Natomiast
Wspólnoty kościelne, które nie zachowały prawomocnego biskupstwa oraz właściwej
i integralnej rzeczywistości eucharystycznego misterium, nie są Kościołami w ścisłym
sensie; jednak ochrzczeni w tych wspólnotach są przez chrzest wszczepieni w Chrystusa
i dlatego są w pewnej wspólnocie, choć niedoskonałej, z Kościołem (przekład za:
W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1995-2000, Tarnów
2002, s. 88). Podobnie: Congregatio pro Doctrina Fidei, Responsa ad quaestiones de
aliquibus sententiis ad doctrinam de Ecclesia pertinentibus, 29 czerwca 2007 r., AAS
99 (2007), 604-608 (przekład: Kongregacja Nauki Wiary, Odpowiedzi na pytania do-
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nem (sacerdos) niekatolickim, o czym z kolei stanowi kan. 908 CIC.
Koncelebrowanie z takim kapłanem jest co prawda zakazane i powinno zostać ukarane przez właściwego ordynariusza w trybie kan. 1365
CIC, ale nie jest zarezerwowane Kongregacji z mocy art. 2 § 1 n. 3
Norm.
II. Sukcesja apostolska szafarza. Komentowany przepis art. 2 § 1
n. 3 Norm (cytowany też w Liście) stanowi: vetita eucharistici Sacrificii
concelebratio una cum ministris communitatum ecclesialium, qui successionem apostolicam non habent nec agnoscunt ordinationis sacerdotalis sacramentalem dignitatem. Wydawać by się zatem mogło, że
znaczącym znamieniem modalnym dla popełnienia omawianego typu
czynu zabronionego byłoby posiadanie lub nie sukcesji apostolskiej.
Do popełnienia bowiem przestępstwa zarezerwowanego Kongregacji
dojdzie bowiem tylko wtedy, kiedy szafarz wspólnoty kościelnej,
z którym doszło do zakazanej koncelebry, nie ma sukcesji apostolskiej.
Charakterystyczne przy tym jest to, że ustawodawca stanął na stanowisku, że sukcesja apostolska jest związana z osobą, a nie ze wspólnotą
jako taką104. Verba legis są wszak wyraźne: (…) cum ministris communitatum ecclesialium, qui successionem apostolicam non habent.
Zaimek względny qui (którzy) odnosi się bowiem do słowa ministris
(szafarzy), a nie do wyrażenia communitatum ecclesialium (wspólnot
kościelnych). Gdyby ustawodawca chciał odnieść sukcesję apostolską
do wspólnot kościelnych, użyłby zaimka quae.
Tymczasem pojęcie sukcesji apostolskiej nie jest tak oczywiste.
Prócz rozumienia indywidualnego sukcesji apostolskiej (sukcesję ma
biskup) możliwe jest także pojęcie kolektywne (wspólnota kościelna).
Nadto możliwe jest rozumienie sukcesji materialne (przez święcenia)

tyczące niektórych aspektów nauki o Kościele, Biuletyn Ekumeniczny 36 [2007] nr
3-4, s. 5-11). Odnośnie do Kościołów wschodnich zob.: Sobór Watykański II, Dekret
o ekumenizmie, Unitatis Redintegratio, 21 listopada 1964 r., n. 15,3 (dalej w skrócie: UR); Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan, Dyrektorium do wykonania
uchwał Soboru Watykańskiego II w sprawie ekumenizmu. Część II: Ekumenizm w nauczaniu wyższym, 25 marca 1993 r., AAS 85 (1993) 1039-1119 (przekład: W służbie
jedności. Sympozjum ekumeniczne w Akademii Teologii katolickiej [18 marca 1994],
[Warszawa] 1994, s. 91-216), n. 122.
104
Tego zaś nie dostrzegają tłumaczenia: D. Borek, Ordynariusz…, s. 110-112;
P. Steczkowski, Normy…, s. 249-250.
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i formalne (jurysdykcyjne – przekazanie władzy Kościoła)105. Wydaje
się, że sukcesji apostolskiej nie powinno się pojmować ani czysto indywidualnie, ani czysto kolektywnie, ale personalistycznie: biskup
w swoim Kościele. Jak bowiem można mówić o zachowywaniu sukcesji apostolskiej tam, gdzie nie ma prawdziwej Eucharystii? Przecież
tam, gdzie nie ma prawdziwej Eucharystii, nie ma też Kościoła, a tylko
wspólnota kościelna.
Pomijając te względy teologiczne, ustawodawca w Normach
z 2001 r. przyjął rozumienie indywidualistyczne sukcesji apostolskiej106. Stanowisko to, co prawda, jest uzasadnione teologicznie, ale
wydaje się nie dość praktyczne. Łatwiej bowiem byłoby stwierdzić,
czy w danym Kościele lub wspólnocie kościelnej zachowano sukcesję
apostolską, niż badać każdego szafarza z osobna. Poza tym o wiele
głębsze wydaje się pojęcie personalistyczne sukcesji.
Zatem posiadanie sukcesji apostolskiej wyklucza popełnienie przestępstwa zarezerwowanego Kongregacji, choć nie przestępstwa z kan.
1365 CIC. Może mieć to miejsce na przykład z szafarzami wspólnot
ewangelickich ze Skandynawii, gdzie dba się o zachowanie sukcesji
apostolskiej. Natomiast nie będzie miało miejsca w przypadku szafarza ze wspólnoty anglikańskiej, skoro przez święcenie kobiet sukcesja

105
Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, Lumen gentium, 21 listopada 1964 r., n. 20 (dalej w skrócie: LG); tenże, Konstytucja apostolska
o Objawieniu Bożym, Dei verbum, 18 listopada 1965 r., n. 8-9; ���������������������
tenże����������������
, Dekret o działalności misyjnej Kościoła, Ad gentes, 7 grudnia 1965 r., n. 3-5; Katechizm Kościoła
katolickiego, n. 77, 94, 815, 833, 1087, 1209, 1399, 1576 (dalej w skrócie: KKK);
J. Morawa, Sukcesja apostolska [w:] Leksykon teologii fundamentalnej, red.
M. Rusecki, Lublin 2002, s. 1141-1147.
106
Zob. zwłaszcza LG, n. 20; UR, n. 15,3; KKK, n. 815, 1087, 1399, 1576;
Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych zagadnieniach dotyczących szafarza Eucharystii, Sacerdotium ministeriale, 6 sierpnia
1983 r., AAS 75 (1983) 1001-1009, rozdz. 4 (przekład za: W trosce o pełnię wiary…,
s. 202-207); Kongregacja Nauki Wiary, List do o. Edwarda Schillebeeckxa OP, La
Congrégation pour la Doctrine, n. 1-3 (przekład za: W trosce o pełnię wiary…, s. 212214); Kongregacja Nauki Wiary, Informacja o książce o. Edwarda Schillebeeckxa
OP „Pleidooi voor mensen in der Kerk”, Il Profesor Edward Schillebeeckx, n. 1, 3, 5b
(przekład za: W trosce o pełnię wiary…, s. 286-287). Odnośnie do art. 2 § 1 n. 3 Norm:
inaczej jednak P. Steczkowski, Normy…, s. 250.
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została tam przerwana i nie uznaje się już godności sakramentalnej
święceń kapłańskich107.
III. Uznawanie godności sakramentalnej święceń kapłańskich. To,
że szafarz wspólnoty kościelnej, z którym doszło do zakazanej koncelebry, nie ma sukcesji apostolskiej, nie oznacza jeszcze, że sprawca
czynu zabronionego stypizowanego w przepisie art. 2 § 1 n. 3 Norm
pociągnięty zostanie do odpowiedzialności karnej przed Kongregacją
Nauki Wiary. Komentowany przepis stanowi bowiem: concelebratio
una cum ministris communitatum ecclesialium, qui successionem apostolicam non habent nec agnoscunt ordinationis sacerdotalis sacramentalem dignitatem.
Wydaje się, że zasadnicze znaczenie dla interpretacji tego przepisu
ma spójnik nec. Kapłan katolicki bowiem tylko wtedy popełnia przestępstwo zarezerwowane Kongregacji, kiedy koncelebra ta ma miejsce
z szafarzem takiej wspólnoty kościelnej, który nie ma sukcesji apostolskiej i nie (także nie, również nie: nec108) uznaje godności sakramentalnej święceń kapłańskich. Zatem spójnik nec ma znaczenie łączne:
dołącza zdanie zaprzeczone109.
To oznacza, że aby komentowane przestępstwo zostało popełnione, oba elementy modalne, tj. nieposiadanie sukcesji apostolskiej
i nieuznawanie godności sakramentalnej święceń kapłańskich, muszą
wystąpić łącznie jako kwalifikacja szafarza, a nie jego wspólnoty kościelnej. Zatem trzeba by badać przekonanie każdego z szafarzy danej
wspólnoty odnośnie do uznawania godności sakramentalnej święceń
kapłańskich, a także badać, czy ma on sukcesję apostolską. Zresztą potwierdza to wykładnia językowa (qui dotyczy szafarzy, wprowadzając
dla nich wymogi dotyczące nieposiadania sukcesji apostolskiej i – nec
– nieuznawania godności sakramentalnej święceń kapłańskich) oraz
kontekst zdania (sukcesję mają osoby, a nie wspólnota jako taka)110.
W tym momencie widać, jak istotne jest rozumienie personalistyczne sukcesji
apostolskiej, a zatem odniesienie do Kościoła.
108
Tak J. Sondel, Słownik…, s. 652, hasło: nec; A. Jougan, Słownik…, s. 442,
hasło: nec.
109
Por. Z. Samolewicz, Składnia łacińska, Kraków 2006, s. 213.
110
Przykład: szafarz anglikański uznaje godność sakramentalną święceń kapłańskich,
ale nie ma sukcesji apostolskiej. Czy kapłan katolicki popełnia wtedy przestępstwo zarezerwowane Kongregacji? W świetle tego, co wywiedziono, wydaje się, że nie.
107
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W rezultacie pociągnięcie kapłana katolickiego do odpowiedzialności prawnokarnej zależy od subiektywnego osądu szafarza ze wspólnoty niekatolickiej! Zależy od tego, czy uznaje on właśnie (a nie jego
wspólnota, z której pochodzi) godność sakramentalną święceń kapłańskich czy też nie.
Rozwiązanie takie wydaje się być absurdalną subiektywizacją znamion przestępstwa, uniemożliwiającą w gruncie rzeczy pociągnięcie
sprawcy do odpowiedzialności prawnokarnej. Co więcej, skoro jest
to przestępstwo umyślne, sprawca będzie musiał objąć swoją wiedzą
wszystkie te okoliczności modalne, o których mowa w komentowanym
przepisie. To zaś oznacza, że prawie niemożliwym będzie udowodnienie, że wiedział, jaki jest osobisty pogląd szafarza, z którym koncelebrował, na temat godności sakramentalnej święceń kapłańskich. Może
zaś okazać się to istotne przy koncelebrze z szafarzami ze wspólnot
anglikańskich czy luterańskich ze Skandynawii.
Zdaje się, że nie taki był zamysł ustawodawcy. Fatalna redakcja przepisu spowodowała powyższe kłopoty z jego interpretacją. Tymczasem
przepisy karne należy interpretować ściśle (kan. 18 CIC). Stąd, zdaje
się, należałoby postulować de lege ferenda zmianę przepisu art. 2 § 1
n. 3 Norm. Można by to przeprowadzić na dwa sposoby.
Pierwszy sposób: una cum ministris communitatum ecclesialium,
qui successionem apostolicam non habent aut quorum communitates
ecclesiales non agnoscunt ordinationis sacerdotalis sacramentalem
dignitatem. Taka redakcja spowodowałaby: 1. pozbycie się kłopotliwego nec, zakładającego koniunkcję obu okoliczności modalnych;
2. obiektywizację okoliczności modalnej w postaci nieuznawania
sakramentalnej godności świeceń kapłańskich, przesuwając ocenę
z opinii osobistej szafarza wspólnoty kościelnej niekatolickiej na samą
wspólnotę, której jest członkiem.
Drugi sposób to zastąpienie zaimka względnego qui zaimkiem
quae, co by oznaczało, że przyjmujemy pojęcie sukcesji apostolskiej
odniesionej do wspólnoty jako takiej i pogląd tej wspólnoty (obiektywny zatem) odnośnie do uznawania bądź nie sakramentalnej godności
święceń kapłańskich.
2.3.2.2.3. Zbieg przestępstw
Przy okazji omawiania znamienia czynności wykonawczej należy
rozważyć jeszcze możliwość zbiegu przestępstw. Może bowiem być
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tak, że kapłan katolicki będzie koncelebrował z szafarzem ze wspólnoty kościelnej niekatolickiej, o którym mowa w art. 2 § 1 n. 3 Norm, symulując sprawowanie Ofiary eucharystycznej, o czym z kolei stanowi
art. 2 § 1 n. 2 Norm i kan. 1379 CIC. Czy wówczas dojdzie do zbiegu
przestępstw czy do zbiegu przepisów?
Problem jest o tyle trudny w prawie kanonicznym, że nie zna ono
zbiegu realnego przepisów ustawy karnej. Zatem brak jest na gruncie prawa kanonicznego karnego tzw. multikwalifikacji czynu, tj. takiej sytuacji, że jednym czynem sprawca wyczerpuje znamiona kilku
przestępstw i żeby oddać całą zawartość kryminalną czynu, trzeba by
zbudować nowy typ, kwalifikując ten czyn z kilku przepisów ustawy
karnej111.
Wydaje się jednak, że w omawianym przypadku nie doszłoby do
zbiegu przepisów, a raczej – do ewentualnego zbiegu realnego przestępstw. Ten zaś jest możliwy na gruncie prawa kanonicznego karnego
(por. kan. 1346 CIC). Trzeba by jednak wykazać, że sprawca dopuścił
się dwóch przestępstw. Tymczasem nie wydaje się to możliwe, skoro
nie doszło do koncelebry, gdyż nastąpiła symulacja. Stąd nie doszło
do popełnienia przestępstwa zarezerwowanego Kongregacji, o którym mowa w art. 2 § 1 n. 3 Norm, natomiast doszło do popełnienia
przestępstwa z art. 2 § 1 n. 2 Norm. Nie ma to żadnego znaczenia dla
kary, gdyż w każdym wypadku jest to sprawiedliwa kara obligatoryjna.
Oczywiście, przy wymiarze kary należy wziąć pod uwagę ewentualne
zgorszenie wynikłe z „koncelebry” z szafarzem ze wspólnoty kościelnej niekatolickiej (por. kan. 1344 n. 2 i 3 oraz kan. 1349 CIC).
2.3.2.3. Znamię podmiotowe
Koncelebrować można tylko z zamiarem bezpośrednim. Kapłan bowiem musi wzbudzić intencję konsekracji. Stąd przestępstwo opisane
111
Przykład: sprawca nie tylko zgwałcił, ale zgwałcił małoletnią poniżej 15 roku
życia. Oznacza to, że na gruncie polskiego prawa karnego, by oddać całą zawartość
kryminalną jego czynu, trzeba zbudować nowy typ. Sędzia zatem stwierdzi, że sprawca dopuścił się czynu z art. 197 § 1 (zgwałcenie) w zw. z art. 200 § 1 (czynność seksualna z małoletnim poniżej 15 roku życia) w zw. z art. 11 § 2 (przepis pozwalający na
realny zbieg przepisów ustawy karnej) kodeksu karnego polskiego z 1997 r. Artykuł 11
§ 2 kodeksu karnego polskiego: Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch
albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie
wszystkich zbiegających się przepisów.
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jest przestępstwem umyślnym. Dlatego konieczne jest, aby sprawca
objął swoim zamiarem także wszystkie okoliczności modalne.
2.3.3. Kara
Kara (iusta poena) jest obligatoryjna, ferendae sententiae, ale nieokreślona (stąd zastosowanie ma kan. 1349)112. Przy wymierzaniu tej
kary trzeba wziąć pod uwagę różne okoliczności modalne (miejsce i
czas popełnienia czynu, ewentualny skandal, wzburzenie w Kościele
itp.)113.
2.4. Konsekracja w celu świętokradczym jednej materii bez drugiej
w celebracji eucharystycznej albo też dwóch materii poza celebracją
eucharystyczną (art. 2 § 2)
2.4.1. Źródła
W przeciwieństwie do poprzednio omawianych typów przestępstw,
opisanych w art. 2 § 1 n. 1-3 Norm, źródło tego przestępstwa z art. 2
§ 2 Norm, tj. kan. 927 CIC114, jest wymienione tak w Liście, jak
i w Normach w przypisie, a nie w samym tekście art. 2 § 2. Co więcej,
nie ma źródła kary dla tego przestępstwa, gdyż jest to przestępstwo
nowe w porządku kanonicznym115. Kara została przewidziana dopiero
w zdaniu drugim art. 2 § 2 Norm. Przepis kan. 927 CIC nie jest bowiem
przepisem karnym. Stąd zapewne redakcja tego przestępstwa w odrębnym paragrafie art. 2 Norm.

Zob. J. Syryjczyk, Kanoniczne…, s. 39.
Por. D. Cito [w:] V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni…, s. 302.
114
Źródłami z prawa Bożego tego przepisu są także Łk 22,9 oraz 1 Kor 11,24;
por. M. Pastuszko, Najświętsza Eucharystia…, s. 247; Althaus [w:] Münsterischer
Kommentar…, tezy do kan. 927/1, nb. 2; D. Borek, Ordynariusz…, s. 114-115. Szkoda,
że ustawodawca nie powołał się na te źródła w Normach. Nie można tego zaniechania
ustawodawcy próbować usprawiedliwiać w ten sposób, że przy innych typach przestępstw ustawodawca nie powołuje tych źródeł, gdyż te typy przestępstw po prostu nie
mają źródeł w Piśmie św.
115
Zob. V. De Paolis, Norme…, s. 303; B. E. Ferme, Graviora delicta…, s. 376;
P. Steczkowski, Normy…, s. 250-251.
112
113
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4.4.2. Znamiona
4.4.2.1. Sprawca czynu
Przestępstwo, opisane w art. 2 § 2 Norm, tj. konsekracja w celu
świętokradczym jednej materii bez drugiej w celebracji eucharystycznej albo też dwóch materii poza celebracją eucharystyczną, jest przestępstwem indywidualnym. Zatem mogą je popełnić jedynie kapłani
Kościoła katolickiego (prezbiterzy, biskupi, kan. 11 CIC). Chodzi przecież o konsekrację, a tej ważnie dokonują tylko kapłani (por. kan. 900
§ 1 CIC).
4.4.2.2. Czynność wykonawcza
Znamię czasownikowe komentowanego typu czynu zabronionego
polega na konsekracji postaci – jednej bądź obu. Wystarczą same słowa Przeistoczenia (choć jest to sprawa teologów, kiedy konsekracja następuje, w jakim rycie). Msza św. nie musi zostać ukończona. Jednakże
dla wyczerpania znamienia czasownikowego przestępstwa konieczne
jest, aby jeżeli dochodzi do przestępstwa w trakcie celebracji eucharystycznej, konsekrowano tylko jedną materię bez drugiej (np. samą
hostię albo samo wino); jeśli zaś do konsekracji dochodzi poza Mszą
św., także dwóch materii.
Przy okazji może dojść do zbiegu realnego przestępstw. Zdarzyć się
na przykład może, że kapłan będzie w celu świętokradczym konsekrował na Mszy św. jedną postać, a potem ją – w tym samym celu –
porzuci. Dojdzie do popełnienia dwóch przestępstw zarezerwowanych
Kongregacji – z art. 2 § 1 n. 1 oraz z art. 2 § 2 Norm. Co do kary – można by zastosować wtedy kan. 1346 CIC.
4.4.2.3. Znamię podmiotowe
Z całą pewnością przestępstwo to jest przestępstwem umyślnym
(brak klauzuli nieumyślności z kan. 1321 § 2 CIC). Można je popełnić jedynie z zamiarem bezpośrednim (dolus) – tylko tak bowiem jest
możliwe konsekrowanie postaci.
Co więcej, jest to przestępstwo kierunkowe, tzn. określa cel działania lub nastawienia sprawcy – tu: w celu świętokradczym (in sacri-
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legum finem). Musi być zatem zamiar znieważenia, okazania pogardy
dla postaci Ciała lub Krwi Pańskiej116.
Przy tej okazji należy rozważyć zagadnienie dotąd nie dyskutowane
w literaturze, a mianowicie relacji kan. 927 z jego sformułowaniem:
urgentem etiam extrema necessitate – do kan. 1324 § 1 n. 5 CIC117.
Zatem czy sformułowanie urgentem etiam extrema necessitate z kan.
927 CIC wyłącza stosowanie w tym przestępstwie konieczności (necessitas) jako okoliczności zmniejszającej poczytalność, o której mowa
w kan. 1324 § 1 n. 5 CIC?
Przepis kan. 927 CIC zawiera bardzo mocny zakaz: nefas est (absolutnie jest zakazane). Ponadto wyraźnie nie jest dozwolona żadna konieczność (urgentem etiam extrema necessitate), która by ewentualnie
wyłączyła jego stosowanie (np. dla osoby zagrożonej niebezpieczeństwem śmierci z powodu wojny czy egzekucji)118. Poza tym w żadnym
z innych przepisów CIC, w których pojawia się nefas est (kan. 983
§ 1, 1026 i 1190 § 1), nie ma takiego wyłączenia. Wydaje się jednak,
że jeżeli chodzi o ochronę tajemnicy sakramentalnej przy spowiedzi,
ustawodawca posłużył się również sformułowaniem dość wyraźnym:
w jakikolwiek sposób i dla jakiejkolwiek przyczyny (kan. 983 § 1 CIC).
Nie oznacza to jednak wyłączenia zastosowania instytucji ogólnych
kanonicznego prawa karnego, a zwłaszcza kan. 1324 § 1 n. 5 oraz
§ 3 CIC119. Wydaje się, że podobnie należy rozstrzygnąć kwestię relacji
kan. 927 i kan. 1324 § 1 n. 5 CIC.

116
Jeżeli zatem następuje konsekracja postaci w więzieniu muzułmańskim dla katolika, bez Mszy św., ale w celu udzielenia mu Komunii św. pod dwoma postaciami
– kapłan taki konsekruje niegodziwie (kan. 927 CIC), ale nie popełnia przestępstwa
zarezerwowanego Kongregacji. Gdyby zaś jakiś kapłan dokonał konsekracji dwóch
postaci poza Mszą św. dla mszy satanistycznej, popełniłby przestępstwo zarezerwowane Kongregacji. Por. V. De Paolis, Norme…, s. 304; P. Steczkowski, Normy…,
s. 251.
117
Wydaje się, że przepis kan. 1323 n. 4 CIC nie wchodzi w zakres zainteresowania, gdyż działanie wbrew kan. 927 CIC jest wewnętrznie złe i powoduje szkodę dusz,
gdyż jest zakazane na zasadzie prawa Bożego (zob. wyżej 2.4.1.).
118
Zob. J. M. Huels [w:] New Commentary…, s. 1119, tezy do kan. 927;
M. Pastuszko, Najświętsza Eucharystia…, s. 249; B . E. Ferme, Graviora delicta…,
s. 377.
119
Zob. J. Syryjczyk, Ochrona tajemnicy spowiedzi w świetle kanonicznego prawa
karnego, PK 44 (2001) nr 1-2, s. 116.
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4.4.3. Kara
Kara za popełnione przestępstwo została przewidziana w zdaniu
drugim art. 2 § 2 Norm. Mianowicie, kto dopuszcza się takiego przestępstwa, powinien być ukarany stosownie do ciężkości przestępstwa,
nie wyłączając wydalenia ze stanu duchownego (dimissio) lub zredukowania do stopnia niższego (depositio120). Ustawodawca, niestety,
nie określa innych skutków, związanych z popełnieniem przestępstwa
(np. popadnięcia w nieprawidłowość do wykonywania święceń). De
lege ferenda należałoby postulować stosowną zmianę w tym zakresie
przepisów CIC.
III. Wnioski
Po Soborze Watykańskim II, zwłaszcza po promulgacji Kodeksu
przez Jana Pawła II w 1983 r., używając pewnej przesady, można
stwierdzić, że kanoniczne prawo karne przestało w zasadzie istnieć.
Nie chodzi nawet o redukcję przepisów w porównaniu z Kodeksem
Pio-Bendyktyńskim z 1917 r.121, ale o filozofię kary w porządku kanonicznym (por. kan. 1341 CIC122). Kara stała się ostatecznością.
Ustawodawca wycofał się z kar, żeby stwierdzić, że w Kościele są
sankcje123. Przerost „względów duszpastersko-pastoralnych” właściwie położył kres kanonicznemu prawu karnemu. Kara stała się niepotrzebna, uzasadniając to podejście „specyfiką kościelnego porządku
prawnego”124. Dlatego ogłoszono koniec „prawdziwego i właściwego
prawa karnego”125.
120
Należy odnieść się krytycznie do użytego przez ustawodawcę słowa. Depositio
bowiem w CIC jest używane jednoznacznie jako zeznania; por. kan. 1569 § 1, 1573,
1679 i 1707 § 2 – Pontificia Commissio Codici Iris Canonici Authentice Interpretando,
Codex Iuris Canonici fontium…, s. 566. Chodzi jednakże o duchownych rytu wschodniego i karę depozycji, o której mowa w CCEO.
121
To wyjaśnia J. Syryjczyk, Kanoniczne…, s. 14-15.
122
W przepisie kan. 1341 CIC „najbardziej rozlany jest duch kształtujący całą dyscyplinę kodeksową co do sankcji kanonicznych” – L. Gerosa, Prawo Kościoła, przekł.
I. Pękalski, Poznań 1999, s. 223. Uzasadnieniem dodatkowym tego myślenia o karze
jest kan. 1344 CIC; por. tamże, s. 224-225.
123
Zob. L. Gerosa, Prawo…, s. 221-226; W. Rees [w:] Handbuch…, s. 1120 (z zarysowaniem ważniejszych poglądów).
124
Por. L. Gerosa, Prawo…, s. 221-222.
125
Zob. tamże, s. 226: (...) trzy cenzury (...) i sankcje typu dyscyplinarnego, okreś
lone w kan. 1336, tworzą razem pewien system sankcji kanonicznych, który nie może
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Na tym tle Normy z 2001 r. jawią się jako prawdziwy „renesans”
kanonicznego prawa karnego. Proces karny zaś, który one przewidują, rezerwując go Kongregacji Nauki Wiary, jest prawdziwym „zgrzytem prawa” z wymaganiami duszpasterskimi126. Jednak Kościół jako
społeczność potrzebuje kar, zwłaszcza gdy dochodzi do poważnego
naruszenia rzeczywistości najcenniejszych i najbardziej świętych, jak
Najświętsza Eucharystia.
Niestety, prawo karne Kościoła nie jest dostatecznie – przez te lata
zaniedbania – przygotowane do spełnienia swojej roli. Przepisy księgi
VI Kodeksu Jana Pawła II są często nieprecyzyjne, pełne luk, nie nadążają za współczesną doktryną prawa karnego. Sam sposób promulgacji
Norm budzi poważne wątpliwości127. Co więcej, na przykładzie Norm,
a zwłaszcza art. 2 § 1 n. 3, okazuje się, że ustawodawca kościelny nie
potrafi już stworzyć przepisów karnych, które poddawałyby się reżimowi ścisłej interpretacji z kan. 18 CIC. Nie umniejsza to wagi, jaką
Normy z 2001 r. mają do odegrania w porządku prawnym Kościoła,
chroniąc to, co dla niego jest najcenniejsze
I delitti contro la santissima Eucarestia.
Il commento sull’art. 2 delle Norme della Congregazione per la Dottrina della
fede De gravioribus delictis del 2001
L’Articolo offre un commento esegetico riguardo ai disposti dell’art. 2 delle
Norme della Congregazione per la Dottrina della fede De gravioribus delictis del
2001. L’Autore tratta diversi problemi particolari. Alcuni, in occasione dell’attentata
azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima (art.
2 § 1, 2°): la sistemazione sbagliata (i due diversi tipi dei delitti – l’attentatio e la
simulatio – nella stessa prescrizione); l’azione delle donne (il problema nel C.I.C. con
la descrizione del delitto con i molti disposti); i „concelebranti” dell’attentato come
i coautori (il concorso accidentale: il can. 1329 § 2 C.I.C. non può essere il titolo
della loro responsabilità penale); „l’identificazione del momento della commissione
del reato” (secondo l’Autore: qualsiasi azione liturgica della Santa Messa e non solo
dopo la consacrazione; eppure questo è una richiesta de lege ferenda). Il reato della
być zdefiniowany ani jako prawdziwe i właściwe prawo karne, ani też jako zarządzenie wyłącznie dyscyplinarne.
126
Por. tamże.
127
Zob. P. Steczkowski, Normy…, s. 262; pod dawnym stanem prawnym por.
J. Llobell, I delitti…, s. 278.
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simulazione del sacrificio eucaristico può essere commesso soltanto da un sacerdote;
finora questo peccato non era punibile. De lege ferenda bisogna avanzare la richiesta
di cambiamento del can. 1044 § 1, 3° C.I.C.; esso deve riguardare anche il delitto di
simulazione. I problemi scelti della concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico
assieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica
ne riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale (art. 2 § 1, 3°):
la formulazione errata del disposto (la soggettivazione dell’elemento nec agnoscunt
ordinationis sacerdotalis sacramentalem dignitatem, che è stato relattivizzato dal
ministro acattolico!); una proposta della correzione de lege ferenda: una cum ministris
communitatum ecclesialium, qui successionem apostolicam non habent aut quorum
communitates ecclesiales non agnoscunt ordinationis sacerdotalis sacramentalem
dignitatem. Comunque le Norme del 2001 appaiono come un „Rinascimento” del
diritto penale nella Chiesa.
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Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

PRZESTĘPSTWO PODSŁUCHIWANIA (NAGRYWANIA)1
SPOWIEDZI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIA JEJ TREŚCI
W ŚRODKACH SPOŁECZNEGO PRZEKAZU W ŚWIETLE
PRAWODAWSTWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
Treść: Wprowadzenie. – 1. Unormowania prawne dotyczące przestępstwa. –
2. Problematyka związana z interpretacją captat (podsłuch czy nagrywanie?). –
3. Wnioski i implikacje duszpasterskie.

Wprowadzenie
Spowiedź sakramentalna od samego początku była i jest przedmiotem prawnego nauczania Kościoła. Wraz z upływem wieków i rozwojem myśli teologicznej Kościoła, szczegółowo określano kwestie
dotyczące terminologii, istoty i znaczenia sakramentu pokuty, prawnych uwarunkowań dotyczących ważnego i godziwego sprawowania
tego sakramentu oraz jego ochrony2. W szczególny sposób w odniesieniu do ochrony spowiedzi sakramentalnej prawodawstwo kościelne
wprowadza szereg norm prawno-karnych, nakładających sankcje za
naruszenie jej godności i świętości, nie wyłączając w pewnych przypadkach nałożenia najsurowszej kary kościelnej, ekskomuniki latae
sententiae3.
Przestępstwa zagrożone karami latae sententiae świadczą, że ich
materia jest szczególnie istotna dla zachowania porządku prawno-publicznego i realizacji nadprzyrodzonego charakteru Kościoła. Przyjęcie
1
W dalszej części artykułu została przedstawiona szczegółowa analiza kwestii terminologicznej łacińskiego słowa capto, -are, oraz dyskusja na gruncie kanonistyki
związana z tłumaczeniem i interpretacją tego słowa.
2
M. Pastuszko, Sakrament pokuty i pojednania, Kielce 1999, s. 16-21.
3
Szczegółowo o wszystkich sankcjach karnych związanych z sakramentem pokuty zob. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne, część szczególna, Warszawa 2003,
s. 127-134.
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tej formy wymiaru kar za pewne przestępstwa jest uzasadnione naturą samych przestępstw i troską Kościoła, aby nie było nadużyć przy
sprawowaniu sakramentów oraz faktem, że zaradzić temu nie zawsze
można przy pomocy kar ferendae sententiae4.
Wraz ze spowiedzią, obok chronionej procesowo i prawnie tajemnicy sakramentalnej, wiążą się określone i karnie chronione w prawie
inne tajemnice. Ochrona wspomnianych tajemnic ściśle jest związana
z chrześcijańskim pojęciem osoby ludzkiej, jej wolnością i godnością.
Właśnie ochronie godności człowieka służy szereg norm prawnych, do
których zalicza się bezwzględny nakaz zachowania tajemnicy i sekretu
spowiedzi. Każdemu wiernemu przysługuje prawo do ochrony dobrego imienia i ochrony własnej intymności, co znalazło odzwierciedlenie w kanonie 220 kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku i jest
konsekwencją nienaruszalnego prawa przysługującemu człowiekowi,
aby jego najbardziej wewnętrzne, intymne wyznanie pozostało tajemnicą5. Dla pełnego zabezpieczenia tajemnic związanych ze spowiedzią
prawodawca, uwzględniając coraz to nowe zagrożenia związane z postępem technicznym, stanowi normy regulujące kwestię ochrony tego
sakramentu. Jedną z nich jest wprowadzenie sankcji karnej za przestępstwo nagrywania (podsłuchiwania) i rozpowszechniania w środkach
społecznego przekazu treści spowiedzi sakramentalnej, prawdziwej
lub fikcyjnej, zdobytych za pomocą urządzenia technicznego6.
Kwestię tę ustawodawca reguluje w następujących dokumentach
prawnych: z roku 1973 deklaracją Kongregacji Nauki Wiary w obronie tajemnicy spowiedzi świętej; z roku 1988 dekretem w obronie tajemnicy spowiedzi świętej, oraz unormowaniami zawartymi w Normy
de gravioribus delictis z roku 2010. Dwa pierwsze dokumenty w całości poświęcone są wspomnianej problematyce, trzeci dokument
jest szerszą regulacją, w której część poświęcona jest omawianemu
zagadnienia.
Wszystkie wymienione dokumenty, ze względu na występujące
w nich różnice, wymagają odrębnej analizy. Ponadto na gruncie kanoTamże, s. 95.
B. W. Zubert, Sacramentale sigillum inviolabile est, w: Divina et Humana.
Księga Jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala,
red. A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001, s. 723-724.
6
Przestępstwo to po raz pierwszy w prawie kanonicznym zostało usankcjonowane w 1973 roku.
4
5
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nistyki uwidoczniły się pewne różnice w interpretacji normy prawnej
w odniesieniu do precyzyjnego wskazania chwili powstania jednego
z przestępstw objętych regulacją prawną, a mianowicie powstała rozbieżność opinii, czy przestępstwo powstaje z chwilą podsłuchania spowiedzi za pomocą jakiegokolwiek urządzenia technicznego, czy też
powstaje dopiero z chwilą zarejestrowania spowiedzi, w części lub całości. Jak wskazuje głębsza analiza i studium komentarzy, sprawa nie
jest tak jednoznaczna, jaką być powinna7.
Z tego powodu wpierw zostaną poddane analizie dokumenty w kolejności ich promulgacji wraz z komentarzami, po czym zostanie podjęta próba uzgodnienia stanowisk. Jest to na tyle ważne zagadnienie,
że przestępstwa nagrywania czy podsłuchiwania spowiedzi, lub rozpowszechnianie jej treści w środkach społecznego przekazu są zagrożone sankcją karną obligatoryjną i zostały zarezerwowane kompetencji
Kongregacji Doktryny Wiary8.
1. Unormowania prawne dotyczące przestępstwa
Deklaracja z 1973 roku
Kongregacja Nauki Wiary, w dniu 23 marca 1973 roku, wydała
deklarację przeciw nowym9 formom profanacji sakramentu pokuty,
w której stanowi, że popadają w karę ekskomuniki latae sententae,
7
Wszyscy kanoniści są zgodni co do drugiej formy przestępstwa, tj. przestępstwa
rozpowszechniania treści spowiedzi uzyskanych za pomocą urządzenia technicznego w środkach społecznego przekazu. Różnice natomiast zaznaczyły się w kwestii
określenia pierwszej formy przestępstwa, tj., czy przestępstwem jest już samo podsłuchanie spowiedzi, czy też przestępstwo powstaje dopiero z chwilą zarejestrowania podsłuchiwanej spowiedzi. Przykładowo według Pawluka, Zuberta, Pastuszki, Calabrese
przestępstwo powstaje z chwilą już podsłuchania spowiedzi za pomocą urządzenia
technicznego; z kolei Syryjczyk, Tocanel twierdzą, że przestępstwo powstaje dopiero
z chwilą zarejestrowania (nagrania) przy pomocy urządzenia technicznego spowiedzi,
w całości lub części. Wszyscy wymienieni autorzy będą cytowani w dalszej części artykułu. Zob. też: W trosce o pełnie wiary, Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 19661994, opracowano na podstawie Congregatio pro Doctrina Fidei, Dokumenta inde
a Concilio Vaticano Secundo edita (1966 – 1985), Libreria Editrice Vaticana, 1985
oraz oryginalnych dokumentów opublikowanych w Acta Apostolicae Sedis w latach
1966-1994, tł. ks. Marian Zimowski, ks. Janusz Królikowski, Tarnów 1995, s. 324.
8
Art. 4 § 2 Normae de gravioribus delictis,
(http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/25863.php?index=25863).
9
Chodziło o publikację książkową zawierającą spisane, wcześniej nagrane, spowiedzi sakramentalne. We Włoszech dwoje dziennikarzy rejestrowało spowiedzi
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niezastrzeżonej nikomu, wszyscy ci, którzy z pogardy dla sakramentu
pokuty, za pomocą technicznego urządzenia podsłuchują (rejestrują)10,
spisują i publikują lub rozpowszechniają treści spowiedzi prawdziwej
lub fikcyjnej. Tą samą karą zostali objęci wszyscy współsprawcy wymienionych czynów11. Prawodawca określając przestępstwo posłużył
się łacińskimi: captant, imprimunt, evulgat, co oznacza, że wszyscy,
którzy dopuszczają się przynajmniej jednego z wymienionych działań dopuszczają się przestępstwa. Następnego dnia, tj. 24 marca 1973
roku, Kongregacja – w autentycznej interpretacji – szczegółowo wyjaś
nia, że dokument obowiązuje od dnia jej opublikowania oraz że sankcję zaciągają nie tylko autorzy i wydawcy, jeśli nie wycofają książki
z obiegu, ale także rozpowszechniający i propagujący dzieło12.
W myśl uregulowań deklaracji, aby zaistniało przestępstwo osoba
musiała dokonać przynajmniej jednego z zabronionych działań z pogardy dla sakramentu, tzn. że do jego dokonania potrzebny był dodatkowy motyw, z interpretacją którego pojawiły się pewne trudności13.
Dla zaistnienia przestępstwa nie miał znaczenia fakt, czy rejestrowana, spisywana i rozpowszechniana była spowiedź prawdziwa czy
fikcyjna.
w okresie czterech lat, a następnie ich treści spisano, wydrukowano i wydano w książce. Publikacja została szerzej omówiona w dalszej części artykułu.
10
W tekście łacińskim zostało użyte słowo capto, -are, -avi, - atum (od capere), co
oznacza chwytać lub starać się chwycić ręką, ustami, nosem oraz uszami; wtedy captare oznacza podsłuchiwać, nadsłuchiwać; Słownik łacińsko-polski, pod red. M. Plezi,
t. I, Warszawa 1998, s. 434.
11
Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Declaratio De tuenda Sacramenti
Paenitentiae dignitate, „Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, vigore specialis potestatis sibi a Suprema Ecclesiae auctoritate tributae, decernendo declarat eos ab hac
die incurrere excommunicationem latae sentantae nemini reservatam, qui, cum, contemptu Sacramenti Paenitentiae, sacramentales confessiones, veras aut fictas, quovis
technico instrumento adhibito captant vel imprimunt vel hoc modo cognitas evulgat,
necnon omnes, qui eidem rei formaliter cooperantur, firmo praescriptio canonum 889,
890, 2369”, AAS 65 (1973) 678.
12
Interpretacja ukazała się w: L΄Osservatore Romano, A. CXIII, n 69 (25 marzo
1973), p. 1; zob. także w: Apollinaris 66 (1973), s. 19.
13
„…qui, cum, contemptu Sacramenti Paenitentiae…”, AAS 65 (1973) 678.
Trudności związane były z faktem, że w myśl deklaracji, dla dokonania przestępstwa
wymagany był dodatkowy motyw, tj. działania z pogardy dla sakramentu. Rozwiązanie
takie było krytykowane przez ówczesnych komentatorów; szerzej o wspomnianych
trudnościach w dalszej części artykułu.
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Odnośnie do współudziału obok sprawcy głównego, przestępstwa
dopuszczał się ten, kto w konfesjonale instalował mikrofon, celem nagrania spowiedzi; kto przystępował do konfesjonału z urządzeniem nagrywającym, zmyślając wobec kapłana sytuacje trudne i skandaliczne,
aby zarejestrować odpowiedzi, wyjaśnienia i rady. Ponadto przestępstwa dopuszczała się osoba przygotowująca zarejestrowane teksty do
publikacji, czy to w formie druku, czy materiałów (płyty, taśmy) do
audycji telewizyjnych czy radiowych. Każdy, kto współpracowałby
z wyżej wymienionymi osobami zaciągał karę. Podobnie karę zaciągały osoby, które poprawiały tekst przygotowany do publikacji (korekta)
oraz osoby akceptujące i dopuszczające do druku treści z zarejestrowanej spowiedzi; ponadto w karę popadały osoby dopuszczające do
sprzedaży książki, czasopisma, płyty, taśmy zawierające nagrane spowiedzi, wreszcie osoby propagujące i rozpowszechniające w jakikolwiek sposób wspomniane treści. Nie popadali natomiast w omawiane
przestępstwo pracownicy w pełni zależni od swojego pracodawcy, np.
ekspedienci księgarni, a także ci, którzy straciliby pracę odmawiając
wykonania polecenia. Nie popadały również w karę osoby, które kupowały i czytały książki, czasopisma, słuchały płyt, nagrań radiowych
czy audycji telewizyjnych z omawianymi treściami, jednakże nie było
godziwe popieranie sprzedaży tych rzeczy, a poprzez kupowanie publikacji, tak się właśnie czyniło14.
Kara ekskomuniki latae sententiae, którą było zagrożone omawiane przestępstwo, nie została zarezerwowana, ani Stolicy Apostolskiej,
ani ordynariuszowi miejsca, więc zwalniać z niej mógł każdy kapłan
w akcie sakramentalnej szczerej spowiedzi, po tym jak przestępca wyraził skruchę i wolę uzyskania łaski uświęcającej15. Taką samą odpowiedzialność karną ponosili sprawcy, jak i formalni współsprawcy, bez
względu na to, czy byli współsprawcami koniecznymi czy nie i w ten
sam sposób mogli zostać uwolnienie z kary16.
Unormowania z 1973 roku były – jak już wspomniano – odpowiedzią na sytuację nową w Kościele, gdzie za pośrednictwem zdobyczy
technicznych istniało niebezpieczeństwo nagrywania i publikowania
spowiedzi, a przez to profanacji sakramentu pokuty, stąd też zarówP. Tocanel, Annotationes, Apollinaris 66 (1973), s. 24.
Tamże; zob. także J. Aias, El sistema penal ante del reforma CIC, Ius Canonicum
15 (1975), s. 192.
16
J. Syryjczyk, Ochrona tajemnicy spowiedzi…, s. 122.
14
15
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no deklaracja Kongregacji Nauki Wiary, jak i interpretacja autentyczna, miały służyć ochronie sakramentu pokuty i tajemnic spowiedzi
związanych z tym sakramentem, a zaradzić temu miała sankcja karna
w postaci ekskomuniki latae sententiae17. W tym duchu też były formułowane wszelkie komentarze i wyjaśnienia, w których również
znajdowały się próby odpowiedzi na pytanie związane z zamysłem autorów i okolicznościami powstania publikacji18.
Dekret z 1988 roku
Deklaracja z 1973 roku – jak już wspomniano – od początku budziła
pewne kontrowersje i wątpliwości. W myśl deklaracji dla dokonania
przestępstwa wymagany jest dodatkowy motyw, tj. działanie z pogardy dla sakramentu. Można by z tego wnioskować, że penitent, który
zarejestrował spowiedź z powodów religijnych, nie podlegał odpowiedzialności karnej. Zdaniem Syryjczyka nie wydaje się jednak słuszne, aby taką spowiedź mógł bez naruszenia sfery intymności i praw
spowiednika opublikować; toteż krytycznie odnosi się on do legislacji
deklaracji z 1973 roku19.
Między innymi te powody były przedmiotem dyskusji nad reformą prawa karnego. Podczas reformy prawa karnego postulowano, aby
przyszły kodeks zawierał dyscyplinę karną wyrażoną w deklaracji
z 1973 roku; jednakże ostatecznie większością głosów odrzucono tę
propozycję, przyjmując przy tym stanowisko, że tego rodzaju normy
mogą być regulowane prawem partykularnym20.
Po wejściu w życie nowego kodeksu prawa kanonicznego w 1983
roku odbywały się dyskusje, czy deklaracja z 1973 roku jest nadal obowiązująca21. Dyskusja miała miejsce pomimo faktu, że nowy kodeks
J. Aias, El sistema penal…, s. 193; zob. także: M. Pastuszko, Sakrament pokuty i pojednania…, s. 394; J. Syryjczyk, Ochrona tajemnicy spowiedzi w świetle prawa
karnego, Prawo Kanoniczne 44 (2001), nr 1-2, s. 119-121.
18
P. Tocanel, Annotationes…, s. 20 -21.
19
J. Syryjczyk, Ochrona tajemnicy spowiedzi… s. 122.
20
„…- Questio habetur de poena statuenda contra eos qui ope magnetophonii sacramentales confessiones ad malum finem imprimunt. Post aliquam discussionem
omnes conveniunt rem esse nimis restrictam ad casum particularem, quae non convenit
ut in lege generali praevideatur”, Acta Commissionis, w: Communicationes 9 (1977),
s. 319; zob. też: J. Sanchis, Comunione e tutela penale dei sacramenti, 185-194(187)
ME vol. XVI, n 1-2, Roma 1991, s. 187.
21
M. Pastuszko, Sakrament pokuty i pojednania…, s. 402.
17
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znosi wszystkie ustawy karne, także wydane przez Stolicę Apostolską,
o ile nie zostały one włączone do kodeksu22. Niektórzy kanoniści w komentarzach do kanonu 1388 kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku
twierdzili, że ekskomuniką latae sentantiae nadal jest zagrożone przestępstwo nagrywania i rozpowszechniania spowiedzi23. W dyskusji nad
zagadnieniem wyodrębniły się zatem trzy poglądy; według zwolenników pierwszej grupy poglądów deklaracja wciąż obowiązywała; inni
twierdzili, że deklaracja nie obowiązuje, ale kan. 1388 nowego kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku rozstrzyga wystarczająco kwestię
omawianego przestępstwa; oraz trzecia grupa reprezentująca poglądy,
że potrzeba nowej regulacji w tej kwestii.
Ostatecznie prawodawca rozstrzygnął wszelkie wątpliwości i spekulacje, wydając 23 września 1988 roku, dekret ogólny24 o ekskomunice latae sententiae dla osób, które nagrywają (podsłuchują) spowiedź
lub rozpowszechniają jej treści w środkach masowego przekazu25.
Kongregacja Doktryny Wiary w samym dokumencie podaje racje,
dla których został on wydany. Przepisy prawne – w myśl dokumentu – mają bronić świętości sakramentu pokuty, bronić praw szafarzy
tego sakramentu oraz bronić praw penitenta, aby jego wyznanie było
rzeczywiście sekretne26. Spośród różnic pomiędzy omawianymi dokumentami, należy wskazać, że w odniesieniu do współsprawców przestępstwa to, w myśl deklaracji z 1973 roku, byli nimi wszyscy formalni
współsprawcy przestępstwa, bez względu na to czy byli konieczni czy
nie, ponosili tę samą karę obligatoryjną określoną jak sprawcy przestępstwa. Odnośnie do dekretu z 1988 roku w kwestii współsprawców
CIC/83, c. 6 § 1.
R. Strigel, Die einzelnen Straftaten, w: Handbuch des katholichen Kirchenrechts,
hrsg. J. List, H. Müller, H. Schmitz, Regensburg 1983, s. 984.
24
Ranga dokumentu jest inna niż poprzednio. Wcześniej ustawodawca wydał deklarację, teraz natomiast zgodnie z kan. 30 kodeksu prawa kanonicznego, po uzyskania od Papieża specjalnego uprawnienia Kongregacja wydała dekret ogólny. Dekret
wchodził w życie w dniu jego promulgacji; zob. M. Pastuszko, Sakrament pokuty
i pojednania…, s. 403.
25
Congregatio pro Doctrina Fidei: „Decretum Congregatio quo, ad poenitentiae
sacramentum tuendum, excommunicatio latae sententiae illi quicumque ea quae a confessario et a poenitente dicuntur vel per instrumenta technica captat vel per communicationis socialis instrumenta evulgat, infertur”, AAS 80 (1988) 1367.
26
AAS 80 (1988) 1367; zob. też M. Pastuszko, Sakrament pokuty i pojednania…,
s. 402.
22
23
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przestępstwa należy stosować normy kodeksowe w oparciu o kanon
1329 § 2 kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku. W myśl tego kanonu tylko współsprawca konieczny podlega takiej samej karze, jak
sprawcy; pozostali podlegają karze nieobligatoryjnej, nieokreślonej27.
Ponadto w myśl dekretu z 1983 roku do zaistnienia przestępstwa
nie jest wymagany motyw pogardy dla sakramentu, o którym była
mowa w deklaracji z 1973 roku. Dowodzi to, że sprawcą przestępstwa
może być każdy, kto dopuszcza się zabronionego czynu niezależnie
od powodów, dla których to uczynił. Zwalnianie z kary leżało w kompetencjach biskupa diecezjalnego zgodnie z obowiązującym prawem
kodeksowym.
Unormowanie zawarte w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich
Kodeks kanonów kościołów wschodnich, podobnie jak kodyfikacje
Kościoła katolickiego łacińskiego nie wymienia wprost i bezpośrednio
przestępstwa związanego z nagrywaniem spowiedzi przy pomocy urządzenia technicznego i rozpowszechnienia jej treści w środkach społecznego przekazu. Jednakże w kanonie 1456 § 2 ustawodawca stwierdza,
że kto usiłuje zdobyć informacje ze spowiedzi lub uzyskane wiadomości przekazuje innym, powinien być ukarany karą ekskomuniki mniejszej lub suspensą28. Odnośnie do interpretacji tej normy komentatorzy
są zgodni, że uwzględnia ona przestępstwo związane z nagrywaniem
i rozpowszechnianiem w środkach społecznego przekazu treści spowiedzi i nawiązuje do uprzednio omawianych przepisów prawnych dla
Kościoła łacińskiego z 1973 oraz 1988 roku29. Zatem należy przyjąć,
że na mocy unormowań kodeksowych Kościołów katolickich wschodnich, omawiane przestępstwo zostało usankcjonowane prawno-karnie
i stąd nie ma potrzeby innych norm pozakodeksowych w tym względzie, jak to ma miejsce na gruncie prawa Kościoła łacińskiego.

Por. CIC/83, c. 1329 § 2; J. Syryjczyk, Ochrona tajemnicy spowiedzi…, s. 122.
CCEO, c 1456 § 2: „Qui notitias ex confessione habere quoquo modo conatus est vel illas iam habitas aliis transmisit, excommunicatione minore aut suspensione puniatur”.
29
P. V. Pinto, Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Città del
Vaticano 2001, s. 1146; zob. także M. Pastuszko, Sakrament pokuty i pojednania…,
s. 403-404.
27
28
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Normy z 2010 roku
Kongregacja Doktryny Wiary w roku 2010 wydała Normy De gravioribus delictis, w których reguluje problematykę związaną z przestępstwami w Kościele30. Dokument składający się z dwóch części,
zasadniczej i proceduralnej, reguluje kwestie związane z przestępstwami najcięższymi w Kościele zarezerwowanymi Stolicy Apostolskiej.
W dokumencie w części pierwszej ustawodawca wymienia przestępstwa przeciw wierze, sakramentom świętym, obyczajom, przestępstwo
usiłowania udzielenia sakramentu święceń kobietom. Część druga zawiera normy procesowe odnośnie do postępowania wobec osób, które
dopuściły się wymienionych przestępstw.
Spośród przestępstw zarezerwowanych kompetencji Kongregacji
Doktryny Wiary ustawodawca wymienia przestępstwo nagrywania
(podsłuchiwania) i rozpowszechniania treści spowiedzi w środkach
społecznego przekazu. W dokumencie Normae de gravioribus delictis prawodawca stanowi, że Kongregacji Doktryny Wiary zostaje zarezerwowane przestępstwo polegające na podsłuchiwaniu za pomocą
jakiegoś urządzenia technicznego i rozpowszechnianiu ze złośliwością
w środkach społecznego przekazu treści spowiedzi, prawdziwej lub
fikcyjnej. Wraz z określoną normą zostaje ustanowiona sankcja,
w myśl której każdy kto dopuścił się tego rodzaju czynu winien być
ukarany karą, odpowiednią do ciężkości przestępstwa, a jeśli jest duchownym nie wyłączając kary depozycji lub dymisji31.
Przepis wyraźnie nawiązuje do dekretu z 1988 roku i sankcji ekskomuniki latae sentantiae za tego rodzaju przestępstwo, z tą jednakże
różnicą, że kara jest obligatoryjna i wprost nieokreślona, jak to miało
miejsce w poprzednich regulacjach. Ponadto prawodawca wprowadza
dodatkowy motyw działania przestępcy, tj. działanie ze złośliwością.
W odniesieniu do kar prawodawca – w stosunku do duchownych – nie
wyklucza kary depozycji i dymisji.
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/25863.php?index=25863
Normae de gravioribus delictis, art. 4 § 2 „Firmo praescriptio § 1 n.5.
Congregationi pro Doctrina Fidei reservatur quoque delictum gravius quod consistit in
captione quovis technicominstrumento facta aut in evulgatione communicationis socialis mediis malitiose peracta rerum quae in sacramentale confessione, vera vel ficta,
a confessario vel a paenitente dicuntur. Qui hoc delictum patraverit, pro gravitate criminis, non exclusa, si clericus est, dimissione vel depositione…”, (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/25863.php?index=25863).
30
31
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W unormowaniu znalazł się zapis o dodatkowym motywie, który
musi być obecny, aby zaistniało przestępstwo, a polegający na działaniu ze złośliwością w rozpowszechnianiu treści spowiedzi zdobytych poprzez nagrywanie (podsłuchiwanie) urządzeniem technicznym.
W regulacji z 1988 roku takiej dyspozycji nie było; był natomiast –
jak to już zostało omówione – w regulacji z 1973 roku dodany dodatkowy motyw, tj. działanie z pogardy dla sakramentu. Złośliwość
zakłada działanie w złym zamiarze i niesie ze sobą określone skutki,
a mianowicie ów zamiar złośliwości jest konieczny, aby zaistniało
przestępstwo32. W świetle tego, co zostało powiedziane powstaje pytanie o określenie, które działanie należy uznać za działanie złośliwe,
a które jeszcze nie. Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie stanie się
możliwa dopiero po wnikliwym zbadaniu konkretnego przypadku.
W przedmiocie kary ustawodawca odchodzi od kary jednolitej latae
sententiae dla wszystkich dopuszczających się przestępstwa i stanowi, że sprawca winien być karany w zależności od ciężkości przestępstwa, uwzględniając przy tym kary właściwe stanowi duchownemu33.
Mogłoby się wydawać, że prawodawca łagodzi karalność za omawiane przestępstwo; niemniej jednak norma daje możliwość sprawiedliwego zbadania i osądzenia sprawcy (sprawców)34.
Odnośnie do karania osób duchownych prawodawca nie wyklucza ukarania przestępcy duchownego karą depozycji czy dymisji35.
W kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku słowo malitia występuje w księdze VII w kan. 1462, gdzie jest mowa o zarzutach rzeczy osądzonej, ugodach i innych
zwanych kończącymi spór, które należy zgłaszać i rozpoznawać przed zawiązaniem
sporu. Złośliwość odnosi się do sytuacji, kiedy ktoś je celowo zgłasza później wiedząc,
że tak czy inaczej muszą zostać rozpatrzone; wtedy też osoba będzie musiała ponieść
koszty sądowe, chyba że udowodni brak złośliwości w swym działaniu. W tym wypadku konsekwencją takiego działania będzie poniesienie kosztów sądowych.
33
Duchowny może zostać ukarany stosownie do ciężkości przestępstwa nie wyłączając kary depozycji lub dymisji; zob. Normae..., art. 4 § 2.
34
Warto też dodać, że kodeks prawa kanonicznego z 1983 r. w kanonie 1318 stanowi, że ustawodawca nie powinien karać ustawami wiążącymi mocą samego prawa,
jeśli za przestępstwo może być kara wymierzona wyrokiem. Można postawić pytanie,
czy ta właśnie dyspozycja nie skłoniła prawodawcy do odstąpienia od kary latae sententiae za omawiane przestępstwo; być może obecnie sakrament spowiedzi przed tego
typu przestępstwem jest wystarczająco chroniony karą ustaloną w ostatniej regulacji,
tj. obligatoryjną, nieokreśloną i wymierzaną w zależności od ciężkości przestępstwa.
35
Należy wyrazić zdumienie dlaczego prawodawca przy określaniu sankcji karnej
dla duchownych zastosował nomenklaturę z poprzedniego kodeksu z 1917 roku.
32
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Dymisja związana będzie z pewnymi pozbawieniami, natomiast depozycja wiązać się będzie z wydaleniem ze stanu kapłańskiego.
2. Problematyka związana z interpretacją captat
(podsłuch czy nagrywanie?)
Przestępstwo związane z podsłuchiwaniem (nagrywaniem) spowiedzi za pomocą urządzenia technicznego i rozpowszechnianiem treści
uzyskanych w wyniku takiego działania za pomocą środków społecznego przekazu, zostało obwarowane sankcją karną. Zgodnie z przepisem prawnym, karami zostały usankcjonowane dwa przestępstwa:
przestępstwo podsłuchiwania (nagrywania) spowiedzi oraz przestępstwo rozpowszechnia jej treści przy pomocy środków społecznego
przekazu. W odniesieniu do przestępstwa rozpowszechnienia treści
spowiedzi w mediach panuje zgodność w interpretacji wśród komentatorów. Różnice pojawiają się przy określeniu pierwszego przestępstwa, tj. ustalenia czy przestępstwo powstaje z chwilą podsłuchania,
czy zarejestrowania spowiedzi.
Prawodawca określając przestępstwo związane z podsłuchiwaniem
(nagrywaniem) spowiedzi, użył – jak już wspomniano – łacińskiego
słowa capto, -are, -avi, -atum; co oznacza chwytać, lub starać się chwycić ręką, ustami, nosem oraz uszami; wtedy też captare w tłumaczeniu
oznacza podsłuchiwać, nadsłuchiwać36. Idąc tym rozumowaniem, należałoby stwierdzić, że omawiane przestępstwo polega na podsłuchaniu spowiedzi i powstaje już z chwilą przechwycenia treści spowiedzi
bez konieczności jej rejestrowania37. Odmienny pogląd jest prezentowany przez autorów, którzy twierdzą, że przestępstwo powstaje dopiero z chwilą zarejestrowania spowiedzi, w części lub całości38.
Słownik łacińsko-polski…, s. 4.
Przechwycenie treści spowiedzi musi być zamierzone, w przeciwieństwie do
przypadkowego przechwycenia treści spowiedzi, co przy dzisiejszej różnorodności
i wielości stosowanych środków technicznych jest prawdopodobne i możliwe.
38
I tak przykładowo Syryjczyk odnośnie do omawianej kwestii zajmuje następujące stanowisko: „Przestępstwo o którym mowa…, popełnia ten, kto rejestruje (nagrywa) – przy pomocy środków technicznych – spowiedź sakramentalną (prawdziwą lub
fikcyjną), a także ci, którzy treść tej spowiedzi publikują w środkach masowego przekazu. Pierwsze z tych przestępstw staje się dokonane z chwilą zapisania treści spowiedzi (w całości lub części). Drugie natomiast przestępstwo jest dokonane w momencie
ukazania się jej treści w środkach masowego przekazu, tj. w prasie, radiu, telewizji,
itd.”; J. Syryjczyk, Ochrona tajemnicy spowiedzi…, s. 121.
36
37
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Zatem w literaturze przedmiotu pojawiła się wyraźnie zarysowana
dwuznaczność w określeniu omawianego przestępstwa. Wydaje się, że
jest to związane z tłumaczeniem łacińskiego captare, które w opracowaniach i komentarzach obcojęzycznych zostało przetłumaczone, raz
jako nagrywanie, innym razem jako podsłuchiwanie spowiedzi39.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że następnego dnia po ogłoszeniu
pierwszego unormowania prawnego dla omawianego zagadnienia, tj.
25 marca 1973 roku, Kongregacja Nauki Wiary, dokonując autentycznej interpretacji deklaracji De tuenda Sacramenti Paenitentiae dignitate, posługując się językiem włoskim, użyła na określenie łacińskiego captare, włoskiego słowa registrare40. Podobnie to czynią pierwsze
komentarze i opracowania tamtego okresu41; chociaż pojawia się rówZ kolei Pawluk w omawianej kwestii wypowiada się w ten sposób: „…Ktokolwiek
posługując się technicznym urządzeniem, podsłuchuje lub rejestruje rozmowę między spowiednikiem i penitentem, prowadzoną podczas spowiedzi sakramentalnej,
albo rozgłasza tę rozmowę środkami społecznego przekazu, podlega karze…”; zob.
T. Pawluk, Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, t. IV, Dobra doczesne
Kościoła, Sankcje w Kościele, Procesy, Olsztyn 1990, s. 130.
Podobnie Pastuszko w omawianej kwestii stwierdza, że prawo: „…zabrania przechwytywania osobiście lub przez kogoś tego, co mówi spowiednik lub penitent na
spowiedzi. To przechwytywanie spowiedzi może się dokonać przy pomocy jakiegokolwiek technicznego instrumentu. Może to więc być słuchanie czy podsłuchiwanie,
nasłuchiwanie lub spisywanie czy nagrywanie tego, co mówi w spowiedzi sam szafarz, czy penitent…”; zob. M. Pastuszko, Sakrament pokuty i pojednania…, s. 403.
Nie tylko na gruncie kanonistyki polskiej panują rozbieżności w tej kwestii, ale
również obcojęzycznej literatury zagadnienia. Przykładowo Calabrese bardzo stanowczo stoi na stanowisku, że przestępstwo popełnia ten, kto podsłuchuje treści spowiedzi
używając urządzenia technicznego. Według niego, captare nie oznacza podsłuchiwać
w sposób naturalny, tzn. przez zbyt bliskie przebywanie w okolicy konfesjonału bądź
usłyszenie, gdyż kapłan lub penitent mówią podniesionym głosem. Do captare potrzebne jest urządzenie techniczne, które przechwytuje spowiedź, nagrywa ją bądź nie
nagrywa; zob. A. Calabrese, Diritto penale canonico, Libreria Editrice Vaticana 1996,
s. 327-328.
39
Przykładowo Sanchis tłumaczy łacińskie captat: „…a chiunque registra…”; zob.
J. Sanchis, Comunione e tutela penale…s. 187. Komentarz hiszpańskojęzyczny tłumaczy łacińskie captat na hiszpańskie capta; zob. Comentario exegético al código
de derecho canónico, vol. IV, Pamplona 2002, s. 560. Podobnie captare jest tłumaczone jako to record (nagrywać) w New Commentary on the Code of Canon Law, ed.
J. P. Beal, J. A. Corden, T. J. Green, New York 2000, s. 1593.
40
Interpretacja ukazała się w: L΄Osservatore Romano, A. CXIII, n 69 (25 marzo
1973), p.1.; zob. także w: Apollinaris 46 (1973), s. 19.
41
P. Tocanel, Annotationes…, s. 20-24.
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nież włoskie słowo captazione na określenie łacińskiego captare; jednakże captazione jest wtedy używane zamiennie z registrare, jako jego
synonim. Ostatnie uregulowanie prawne w tej sprawie, z 2010 roku,
ponownie potwierdza pisownię z łacińskim captare wraz z tłumaczeniem włoskim registrare oraz z zamiennie stosowanym captazione42.
Być może taki stan rzeczy był spowodowany okolicznościami, w jakich doszło do ogłoszenia nowej regulacji prawnej w tej kwestii, a które to okoliczności jednoznacznie wskazują, że właśnie zarejestrowanie
(nagranie) spowiedzi na taśmie magnetofonowej, było bezpośrednim
powodem zainteresowania się tym problemem przez ustawodawcę.
Należy w tym miejscu wyjaśnić, że ustawodawca wprowadził karę za
przestępstwo podsłuchiwania i rozpowszechniania w mediach spowiedzi w latach siedemdziesiątych, kiedy to okres ten charakteryzował się
na Zachodzie wysokim zlaicyzowaniem i próbami ingerowania w nauczanie Kościoła43. Przejawem tego była m.in. szeroko komentowana
publikacja, będąca zbiorem – wcześniej nagranych – kilkuset spowiedzi, wydanych następnie w formie książkowej przez dwoje włoskich
dziennikarzy44. W tym kontekście można zrozumieć i łatwiej wytłu42
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/25863.php?index=25863
#TRADUZIONE%20IN%20LINGUA%20ITALIANA
43
P. Tocanel, Annotationes…, s. 21.
44
W prasie włoskiej ukazał się artykuł zatytułowany Un episodio avvilente (La Civiltà Cattolica 2007 I 319-323, quaderno 3760 del 17 febbraio 2007),
który bezpośrednio wiąże deklarację Kongregacji Nauki Wiary z 1973 roku, na temat podsłuchiwania (nagrywania), drukowania i rozpowszechniania spowiedzi,
z publikacją książkową wydaną pod tytułem Il sesso in confessionale. Rzeczywiście
pod takim tytułem można odnaleźć następującą publikację książkową: N. Walentini
– C. di Meglio, Il sesso in confessionale. ����������������������������������������������
Registrate su nastro oltre 600 confessioni riguardanti i rapporti prematrimoniali ed extraconiugali, i „giochi di amore” tra coniugi, l΄autoeccitazione e il controllo delle nascite, Marsilio in Padova 1973. Publikacja
jest zbiorem nagranych spowiedzi w wybranych świątyniach na terenie całej Italii. We
wstępie autorzy szeroko opisują powody swojego działania. Wyjaśniają, że tą publikacją chcieli zwrócić uwagę na bardzo ważną – ich zdaniem – kwestię odejścia od praktyki spowiadania się, praktyki zanikającej u Włochów. Autorzy powołują się na dane
statystyczne i przytaczają przykład, że jeszcze w 1939 roku spowiadało się ok. 46 procent dorosłych Włochów, a według danych katolickich, w 1970 roku, do spowiedzi
przystąpiło zaledwie 4 procent dorosłych. Winą za taki stan rzeczy autorzy obarczają
Kościół i Jego niewłaściwe stanowisko w niektórych kwestiach moralnych. Chodziło
o nauczanie Kościoła w sprawach dotyczących szeroko rozumianej płciowości, związków małżeńskich i pozamałżeńskich, kontroli urodzeń, itp. Innymi słowy Kościół –
w mniemaniu autorów – nie potrafił się dopasować do zmieniających się warunków
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maczyć, skąd w komentarzach omawiane przestępstwo było określane
jako nagrywanie, drukowanie i rozpowszechnianie treści spowiedzi,
zdobytych za pomocą urządzenia technicznego, w środkach społecznego przekazu. Można wyprowadzić tezę, że działanie przestępcze
rozumiano właśnie jako nagranie spowiedzi, co w sposób oczywisty
wiązało się bezpośrednio z jej podsłuchaniem. Nie wskazywano więc
na dwa różne działania, a tym samym nie zajmowano się wyraźnym
oddzieleniem samego podsłuchiwania od nagrywania; obie te czynności potraktowano łącznie jako jedno działanie złe. I wydaje się, że taki
stan rzeczy utrwalił się nie tylko w świadomości, ale i literaturze.
Jednakże na takim wyjaśnieniu nie należy poprzestać, gdyż sytuacja dotyczy sprawy istotnej, czyli zaistnienia bądź niezaistnienia
przestępstwa, z którym wiążą się konkretne skutki w prawie. Można
i należy zatem zastanowić się w tym miejscu, dlaczego i z jakich powodów, ustawodawca użył słowa captare na określenie omawianego
przestępstwa. Dla wyjaśnienia dyskutowanej kwestii wydaje się być
bezspornym, że poruszać się należy w obrębie terminologii łacińskiej.
Podobnie bezspornym jest fakt, że prawodawca określając przestępstwo, czyli przechwycenie treści spowiedzi, posłużył się słowem captare; trudno też przyjąć, że uczynił to przypadkowo.
Właściwemu rozumieniu ustaw służą reguły interpretacyjne. Trzeba
przyjąć, że ustawodawca starannie i świadomie dobierał słowa według
znaczenia potocznie im przypisywanego, oraz że wyraził w ustawie to,
co chciał wyrazić45. Jak już wspomniano, ustawodawca wydał deklarację w 1973 roku, by przeciwdziałać nowym formom profanacji sakramentu pokuty. Wspomniana nowość polegała na uzyskaniu wiedzy
o treści sakramentu pokuty za pomocą innych, niż dotychczas znanych
niegodziwych działań46. Ów cel został osiągnięty za pomocą urządzei nie potrafi rozwiązywać problemów współczesnego świata. Dowodem tego braku
umiejętności rozwiązywania problemów miały być m.in. pouczenia kapłanów w konfesjonale. Autorzy też we wstępie podejmują wątek użytej metody dla osiągnięcia wytyczonych celów, wyjaśniając przy tym, że dlatego zdecydowali się na nagrywanie
spowiedzi, aby tylko uwiarygodnić swoją pracę i potwierdzić stawiane tezy.
45
J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. I,
księga I, Normy ogólne, Pallottinum 2003, s. 70.
46
Inne znane dotychczas niegodziwe sposoby podsłuchania spowiedzi to np. świadome zbliżenie się do konfesjonału, aby podsłuchać czyjąś spowiedź bądź celowe
przysłuchiwanie się spowiedzi w sytuacji, gdy penitent lub kapłan mówią podniesionym głosem.
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nia technicznego, a tym samym treści objęte tajemnicą i chronione prawem, zostały przechwycone i niewątpliwie dokonało się zło.
Inną kwestią jest natomiast fakt, że specyfika i charakter urządzenia
technicznego pozwala na zarejestrowanie spowiedzi, co jednak nie ma
wpływu na to, że bez zarejestrowania treści spowiedzi, zło jest dokonane; treści spowiedzi zostają bezprawnie przechwycone i tym samym tajemnica chroniona prawem zostaje pogwałcona. I właśnie to
zło ustawodawca nazwał przestępstwem, a działanie prowadzące do
tego zła, określił słowem captare.
Dopiero kolejnymi zamierzonymi konsekwencjami przestępczego
działania były: zarejestrowanie, spisanie, wydrukowanie treści, a co
w przypadku rozpowszechniania tych treści za pomocą środków społecznego przekazu, stało się odrębnym przestępstwem47. Można więc
przyjąć, że urządzenie techniczne jest konieczne, aby przechwycić treści zabronione, i z chwilą przechwycenia tych treści powstaje przestępstwo; podobnie zresztą, jak przestępstwo rozpowszechnienia treści
przechwyconych, powstaje z chwilą umieszczenia tych treści w środkach społecznego przekazu, a nie powstaje z samego ich rozpowszechnienia, chociażby ustnego.
Tak więc przechwycenie niedozwolonych treści za pomocą urządzenia technicznego jest przestępstwem; jeśli natomiast urządzenie ma
możliwość rejestracji treści, to zostaną one nagrane i wtedy też przestępstwo polega na podsłuchaniu i nagrywaniu spowiedzi. Wydaje się,
że takie rozwiązanie oddaje intencję i zamierzenie ustawodawcy, który
wprowadził regulację prawną, aby zapobiec nowym formom profanacji pokuty, do których z pewnością należy samo przechwycenie treści
objętych tajemnicą spowiedzi.
Interpretacje, które stoją na stanowisku, że tylko nagrywanie jest
przestępstwem, są osłabione poprzez fakt, że istota działania przestępczego nie polega tylko na zapisaniu treści podsłuchanej spowiedzi, ale
przede wszystkim na przechwyceniu tych treści, które są i powinny
pozostać tajemnicą. Zatem captare, które należy rozumieć jako bezprawne przechwycenie, użyte przez ustawodawcę w pierwszym unor47
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że treści wcześniej zdobyte ze spowiedzi za
pomocą urządzenia technicznego a rozpowszechniane nie za pomocą środków społecznego przekazu, nie podlegają pod omawianą regulację w odniesieniu do tej części ustawy, która stanowi o rozpowszechnianiu, a podlegają odrębnej normie prawa
karnego.
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mowaniu z roku 1973, wydaje się określeniem najwłaściwszym, za
czym przemawia również fakt, że ta sama terminologia została powtórzona w dekrecie w 1988 roku oraz w ostatniej regulacji prawnej
z roku 2010.
3. Wnioski i implikacje duszpasterskie
Nowe formy profanacji sakramentu pokuty, związane z możliwością podsłuchiwania spowiedzi przy pomocy urządzeń technicznych
oraz rozpowszechniania treści spowiedzi w środkach społecznego
przekazu, skłoniły ustawodawcę do natychmiastowej reakcji. Pomimo
niewielkich różnic w kolejnych legislacjach w tym względzie, prawo bardzo jednoznacznie stoi na straży ochrony tajemnic związanych
z sakramentem pokuty ustanawiając surowe kary za popełnienie przestępstwa przeciw godności świętości spowiedzi. Odstąpienie od kary
latae sententiae dla sprawców przestępstw wymienionych w ustawie,
w żaden sposób nie złagodziło dyscypliny w tym względzie; przeciwnie, aktualne przepisy dają możliwość wymierzenia kary – z punktu
widzenia sprawiedliwości – bardziej adekwatnej do przestępczego
działania.
Kwestia problematyczna związana z określeniem łacińskiego captare uwidoczniła pewna lukę w interpretacji omawianego zagadnienia
w literaturze, a podjęta analiza i rozwiązanie wspomnianej kwestii,
zdaje się w jakimś stopniu uzgadniać opinie autorów w tym względzie.
W rzeczywistości wydaje się być bezspornym fakt, że zdobycie wiedzy przez nieuprawnione osoby ze spowiedzi świętej, a tym samym
pogwałcenie tajemnicy sakramentalnej, jest formą naruszenia godności i świętości sakramentu pokuty. Temu właśnie naruszeniu godności sakramentu zamierzał się przeciwstawić ustawodawca w kolejnych
unormowaniach w tym zakresie.
Zatem w pierwszym przypadku, przestępstwo następuje z chwilą
uzyskania informacji ze spowiedzi świętej przy pomocy urządzenia
technicznego. W drugim przypadku, przestępstwo polega na rozpowszechnianiu treści spowiedzi świętej za pomocą środków społecznego przekazu. Tak więc omawiane przestępstwa pojawiły się, w latach
siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, wraz z nowymi możliwościami technicznymi, tj. możliwością podsłuchiwania wraz z nagrywaniem oraz rozpowszechniania treści za pomocą druku. Obecnie, gdy
zwiększyły się możliwości techniczne urządzeń oraz sposoby i środki
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komunikacji społecznej, należy z satysfakcją odnotować fakt, że ustawodawca w ostatniej regulacji prawnej odnoście przestępstw przeciwko godności sakramentowi pokuty, podejmuje i na nowo reguluje
omawianą kwestię
Warto też zaznaczyć, że zagadnienie jest niezwykle ważne dla
współczesnych czasów. Od lat siedemdziesiątych XX wieku rozwój
naukowo – techniczny postąpił na tyle, że obecnie są ogólnie dostępne
w sprzedaży i powszechne w użytku urządzenia, którymi można bez
większych trudności podsłuchiwać kogokolwiek i cokolwiek, zatem
również spowiedź, nagrywać ją, tym samym naruszając jej godność
i świętość. Należy zatem wyrazić troskę i uwrażliwić, aby omawiana
kwestia nie pozostała jedynie w sferze rozważań czysto naukowych,
ale znalazła też swoje odzwierciedlenie i przełożenie w duszpasterskiej praktyce48. Godność sakramentu pokuty i nienaruszalność tajemnic związanych ze spowiedzią sakramentalną winny być przedmiotem
stałej troski duszpasterskiej realizowanej na polu homiletycznym, katechetycznym oraz w posłudze w konfesjonale.
Delitto consistente nella captazione (registrazione) della confessione o nella
divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale delle cose che vengono dette
nella confessione secondo il diritto della Chiesa cattolica
L’articolo presenta il problema del delitto più grave consistente nella registrazione
o nella divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale delle cose che vengono
dette dal confessore o dal penitente. Inizialmente l’articolo illustra l’evoluzione della
problematica nel diritto canonico. Nel diritto canonico ci sono tre simili regolazioni
riguardanti questo problema (anno 1973, 1988 e 2010). La legge del 2010 – ultima
regolazione – stabilisce che Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato il
delitto più grave consistente nella registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico,
o nella divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose
che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera
o falsa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine,
48
Jest to o tyle ważne, że coraz częściej odnajdujemy w Internecie wpisy, które
wyraźnie wskazują na pogwałcenie godności i świętości sakramentu; chociażby przez
opisywanie swoich spowiedzi, chodzenie do spowiedzi, aby usłyszeć, co kapłan powie, by potem opisać to (często z drwiną) w Internecie itp. I chociaż te przypadki bezpośrednio nie dotyczą podjętej w artykule tematyki, to jednak pośrednio są bardzo do
niej zbliżone. W niektórych diecezjach biskupi wydali już oświadczenia potępiające
wspomniane praktyki.
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non esclusa la dimissione o la deposizione, se è un chierico. Dall’altra parte l’articolo
presenta le considerazioni sul tema di interpretazione di verbo latino captare. Negli
studi canonici troviamo trattate due ipotesi sul tema questo verbo. Alcuni canonisti
dicono che captare significa registrare, altri spiegano che captare significa captazione.
L’autore ha considerato le conseguenze pastorali riguardanti questa problematica.
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VIOLATIO LEGIS W ŚWIETLE WYROKU NAJWYŻSZEGO
TRYBUNAŁU SYGNATURY APOSTOLSKIEJ
C. CASTILLO LARA Z 22 SIERPNIA 1987 R.
Wśród publikacji z zakresu prawa kanonicznego wyroki Najwyższego
Trybunału Sygnatury Apostolskiej należą do rzadkości. Sygnatura
Apostolska, w odróżnieniu od Roty Rzymskiej, nie ma tradycji publikowania swoich wyroków. Niektóre z nich można jednak odnaleźć
w różnych publikacjach1.
Komentowany wyrok jest rozstrzygnięciem rekursu sądowo-administracyjnego, który złożył do Sygnatury Apostolskiej biskup diecezjalny
przeciwko dekretowi Papieskiej Rady ds. Świeckich rozstrzygającemu
rekurs hierarchiczny2.
I
W hiszpańskiej diecezji A, w parafii C1, w 1933 roku powstało stowarzyszenie APF (Asociación de Padres de Familia – APF). Celem
stowarzyszenia było finansowanie znajdującej się w mieście szkoły,
prowadzonej przez zakonników ze zgromadzenia SN. Podczas wojny
domowej w Hiszpanii (1936-1939) zakonnicy zostali zmuszeni do zaprzestania działalności edukacyjnej, a stowarzyszenie APF całkowicie
1
Komentowany wyrok: Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica (prot.
N. 16890/84 CA), Derechos (violación de la ley en la decisión de un Dicasterio
Romano) (Exc.mus Ordinarius-Pontificium Consilium pro Laicis), Sentencia definitiva de 22 de agosto de 1987, „Revista Española de Derecho Canónico” 125 (1988),
s. 769-780 (Dalej cytowany jako: Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, Prot.
N. 16890/84 CA z 22.08.1987); por. P. V. Pinto, Diritto amministrativo canonico: la
Chiesa, mistero e istituzione, Bologna 2006, s. 387-517.
2
Ponieważ nie było możliwe odnalezienie opublikowanego oryginału wyroku po
łacinie w niniejszej publikacji zostało wykorzystane jego hiszpańskie tłumaczenie.
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przerwało swoją aktywność i zostało rozwiązane przez nowy porządek
prawny3.
W 1945 r. władza kościelna zdecydowała wskrzesić stowarzyszenie
APF i powierzyć na nowo zgromadzeniu SN edukację dzieci w szkole. Na początku działalności stowarzyszenie APF nie miało statutów
i regulaminu, jak również nie dysponowało środkami ekonomicznymi. Posiadało tylko niewielką sumę pieniędzy pochodzącą ze składek
członkowskich.
W 1957 r. właściciel budynku szkoły, który wynajmowały siostry
ze zgromadzenia TT zdecydował się go sprzedać. Stowarzyszenie
APF razem z parafią kupiło budynek za sumę 325.000 peset, z których
275.000 peset pochodziło z parafii, a 50.000 peset od APF. Akt notarialny został sporządzony 27 września 1957 roku.
Ksiądz kanonik MC, w dniu 4 marca 1958 roku, przekazał parafii swoją posiadłość nazywaną „El Rincón”. W akcie darowizny była
zawarta klauzula, że dochód z posiadłości lub z jej sprzedaży zostanie przeznaczony na budowę i działalność nowej szkoły w mieście,
którą będą mieli w wieczystym użytkowaniu zakonnicy ze zgromadzenia SN, dopóki będą mieszkać i prowadzić działalność edukacyjną
w mieście C1. W przypadku ich wyjazdu lub zaprzestania działalności
edukacyjnej posiadłość miała przejść na własność parafii miasta C14.
Stowarzyszenie APF, według pisemnej relacji ówczesnego proboszcza CM, mogło dysponować zyskiem z posiadłości „El Rincón”, która
jako własność kościelna była podporządkowana odpowiednim normom prawa kanonicznego.
Pod koniec 1958 r. rozpoczęto budowę nowej szkoły, którą oddano
do użytku w 1972 roku. Inwestycja do 1972 r. pochłonęła 5.289.000 peset, z których 2.783.923 peset pochodziło ze sprzedaży posiadłości „El
Rincón”, a 275.000 peset z dotacji publicznej. Pozostałą sumę 2.500.303
peset pokryła parafia. Akt własności został sporządzony na parafię.
W 1961 roku sporządzono statut i regulamin stowarzyszenia APF,
które w dniu 4 września 1961 roku zostały zatwierdzone przez biskupa
diecezji A, na okres pięciu lat. Celem stowarzyszenia APF była działalność na rzecz chrześcijańskiego wychowania, poprzez pomoc rodzi3
Por. Tribunal Supremo
z 22.08.1987, s. 769.
4
Por. tamże, s. 770.

de la

Signatura Apostólica, Prot. N. 16890/84 CA

[3]

VIOLATIO LEGIS

307

com w wypełnianiu ich funkcji, formację duchową rodziców, obronę
praw rodziców i Kościoła w sferze wychowania.
W art. 7 statutu widnieje zapis, że stowarzyszenie APF, jako organ
parafialny, pracuje na rzecz istnienia, funkcjonowania i rozwoju szkół
katolickich, a w szczególności szkoły prowadzonej przez zgromadzenie SN. Członkowie stowarzyszenia wpłacają miesięcznie dobrowolną
składkę, nie mniejszą jednak niż 25 peset (art. 14).
W czwartym rozdziale statutu, który reguluje sprawy zarządzania,
w art. 21 wymienia się zarządcę (hiszp. „consiliario”), którym zazwyczaj będzie proboszcz lub ten, kto go zastępuje. Posiada on władzę
anulowania decyzji, które nie są zgodne z duchem regulaminu, z zachowaniem prawa rekursu do przełożonego hierarchicznego.
Dnia 15 stycznia 1962 roku proboszcz i przewodniczący stowarzyszenia APF, za zgodą ordynariusza, sporządzili umowę regulującą sprawy ekonomiczne, w szczególności dotyczące dóbr ruchomych
i nieruchomych, które będąc własnością parafii są przeznaczone do
realizacji celów stowarzyszenia.
Wśród ważniejszych postanowień należy wymienić:
–– Druga klauzula: „Parafia pw. św. B. nabyła niektóre dobra, niżej
wymienione, których celem jest realizacja formacji religijnej, moralnej, edukacyjnej dzieci, poprzez wybudowanie i utrzymanie
szkoły katolickiej; cele, które stowarzyszenie APF jest zobowiązane
zrealizować”5.
–– W trzeciej klauzuli: Dobra nabyte przez parafię pw. św. B. na rzecz
i rachunek stowarzyszenia APF są następujące: 1) Budynek przy
ul. H de B n. 45, zgodnie z aktem notarialnym z dnia 27.09.1957 r.;
2) Posiadłość nazywana „El Rincón”, przekazana przez ks. kan. MC
w dniu 04.03.1958 r.; 3) Działka budowlana przy ul. Sol n. 25, zgodnie z aktem notarialnym z dnia 20.12.1958 r.; 4) Suma zgromadzona
na koncie w banku „Caja de Pensiones”6.
–– Czwarta klauzula: Parafia uznaje, że dobra wymienione w klauzuli trzeciej, należą do stowarzyszenia APF, zgodnie z kan. 691
„La parroquia de Sta. B ha adquirido algunos bienes, que se detallarán cuyo destino es atender a la formación religiosa, moral y profesional de los niños de esta ciudad, mediante la construcción y sostenimiento de Colegios de la Iglesia, finalidad que
la Asociación Católica de Padres de Familia de esta ciudad está encargada de llevar
a cabo”. Tamże.
6
Por. tamże, s. 771.
5
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KPK/1917. W związku z tym zobowiązuje się stowarzyszenie APF
do użytkowania ww. dóbr zgodnie z celami stowarzyszenia, po
uprzedniej autoryzacji biskupa diecezjalnego.
–– W czwartej klauzuli: Parafia uznaje prawo stowarzyszenia APF do
zarządzania dobrami wymienionymi w trzeciej klauzuli, zgodnie
z kan. 697, 1521 § 1, 1523, 1525 KPK/1917. Zobowiązuje się parafię do zachowania ww. dóbr, a w przypadku ich sprzedaży, do uzyskania zgody stowarzyszania APF i właściwego przełożonego.
–– W ósmej klauzuli: Stowarzyszanie APF uznaje i przejmuje zobowiązania, które parafia zaciągnęła, aby zrealizować cele wymienione
w 6-tej klauzuli odnoszącej się do szkół katolickich, jak również do
poniesienia konsekwencji wynikających z przyjętych zobowiązań.
Dnia 19 marca 1964 r. podpisano umowę pomiędzy zgromadzeniem
SN, proboszczem parafii C1 i przewodniczącym stowarzyszenia APF,
w której powierzało się zgromadzeniu użytkowanie budynku przy ul.
Sol n. 25. Parafia zobowiązała się do ukończenia budowy i pokrycia
jej kosztów.
Zgodnie z obowiązującym prawem hiszpańskim (06.10.1972r.),
powstało stowarzyszenie APA (Asociación de Padres de Alumnos).
Otrzymało ono tylko zatwierdzenie ze strony państwa i cywilną osobowość prawną. Stowarzyszenie APA zastąpiło z biegiem czasu stowarzyszenie APF w administracji i utrzymaniu szkoły. APA wbrew
władzy kościelnej wybudowało nowy budynek. Parafia nie uczestniczyła w kosztach tej budowy7.
Ponieważ stowarzyszenie APF przestało spełnić swoją funkcję
i zostało wchłonięte przez stowarzyszenie APA, to ostatnie, zwróciło
się do kurii diecezjalnej proponując rozwiązanie stowarzyszenia APF
i podział dóbr w następujący sposób: 1) Budynek przy ul. Sol n. 25
(który zgromadzenie SN posiadło w wieczystym użytkowaniu) przejdzie na własność stowarzyszenia APA; 2) Budynek przy ul. H de B n.
45 będzie własnością parafii, ze zrzeczeniem się przez APF wszelkich
roszczeń (List przewodniczącego stowarzyszenia APA z dnia 20 października do rady ekonomicznej diecezji).
Rada ekonomiczna diecezji i rada kapłańska jednogłośnie odpowiedziały, że nie jest wskazane przekazanie budynku na własność stoNa podstawie wyroku nie można ustalić, na której działce został wybudowany
nowy budynek.
7
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warzyszenia APA, ponieważ posiada ono jedynie cywilną osobowość
prawną. Majątek przestałby być w ten sposób dobrem kościelnym8.
W tej sytuacji stowarzyszenie APF poprosiło kurię diecezjalną
o zgodę na sprzedaż burmistrzowi miasta, budynku przy ul. H de
B n. 45. Z uzyskanej sprzedaży stowarzyszenie spłaciłoby parafię
(3.959.710 peset) i zostałyby wyremontowane sale lekcyjne w budynku przy ul. Sol (List z dnia 12.07.1982). Ekonom diecezji odpowiedział odmownie informując, że budynek nie jest na sprzedaż (List
z dnia 29.07.1982).
Z relacji wnoszącego rekurs wynika, że parafia ustnie zaproponowała, aby przekazano jej budynek przy ul. H de B n. 45, jako pokrycie
długu, które miało stowarzyszenie APF wobec parafii. Diecezja, jako
rekompensatę, przekazałaby określoną sumę pieniędzy na rzecz stowarzyszenia APF. APF nie przyjęła tej propozycji oceniając ją, jako
niewystarczającą.
Niezgoda w sprawie budynku przy ul. H de B n. 45 i w sprawie dóbr
reklamowanych przez stowarzyszenie APF spowodowała konflikt
i podział pomiędzy stowarzyszeniami APF i APA, jak również z parafią. To wszystko doprowadziło do podziałów wśród mieszkańców.
Uznając za zrealizowane statutowe cele stowarzyszenia APF, biskup
diecezjalny po wysłuchaniu kolegium konsultorów, wydał 22 listopada 1982 dwa dekrety. Pierwszym dekretem rozwiązał stowarzyszenie
APF, drugim deklarował, że budynek przy ul. H de B n. 45 jest włas
nością parafii C1.
Stowarzyszenie APF złożyło rekurs do biskupa, aby ten odwołał wydane dekrety rozwiązujące stowarzyszenie i deklarujące włas
ność budynku na przecz parafii. Prośba została jednak odrzucona.
W związku z tym, 20 grudnia 1983 roku, prezydent stowarzyszenia
APF, w oparciu o kan. 699 § 1 KPK/1917 złożył rekurs do Papieskiej
Rady ds. Świeckich, przeciwko obu dekretom biskupa. Zarzucono
biskupowi naruszenie kan. 1514 KPK/1917 poprzez zmianę woli
zmarłego ofiarodawcy oraz nadużycie władzy na podstawie kan. 345
KPK/1917.
Na prośbę Papieskiej Rady ds. Świeckich biskup przedstawił swoje
uwagi w liście z dnia 29 października 1983 r. Biskup stwierdza, że:
Por. Tribunal Supremo
z 22.08.1987, s. 771-772.
8
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sporny budynek był zakupiony przez parafię; stowarzyszenie APF było
zawsze strukturą parafialną w służbie parafii; utworzenie stowarzyszenia APA jako struktury cywilnoprawnej spowodowało wchłonięcie
APF i utratę jej charakteru katolickiego; dobra materialne, z wyłączeniem wybudowanych przez APA budynków, stanowią rekompensatę
za długi jakie posiadało APF wobec parafii; dobra zachowały przeznaczenie, z jakim ofiarował je ich właściciel. Biskup podkreślił również,
że umowa z 1962 r. straciła moc z powodu podpisania w 1967 r. nowej
umowy oraz niemożności spłacenia przez stowarzyszenie APF długu
wobec parafii. Na zakończenie biskup wskazuje racje pastoralne, które
skłoniły go do rozwiązania stowarzyszenia APF.
Papieska Rada ds. Świeckich, listem z dnia 9 marca 1984 r., odpowiedziała przewodniczącemu stowarzyszenia APF: „Analiza akt pozwala uznać prawo stowarzyszenia [APF] do budynku przy ul. H de
B n. 45, jako pełnoprawnego spadkobiercę tzw. pobożnych zapisów
przeznaczonych na katolickie wychowanie młodzieży w mieście C1”9.
W piśmie do biskupa wskazuje się, że: jest właściwsze, aby istniało dalej stowarzyszenie APF; należy sporządzić nowe statuty stowarzyszenia zgodne z aktualnym KPK; ww. statuty powinny zostać przesłane
do Papieskiej Rady ds. Świeckich celem ich weryfikacji.
Tego samego dnia Papieska Rada ds. Świeckich przesłała do biskupa
list następującej treści: „Ekscelencjo, w obszernej dokumentacji przedstawionej przez stowarzyszenie APF, znajduje się wiele wzmianek, że
dobra wymienione w trzeciej klauzuli umowy pomiędzy parafią pw.
św. B, a stowarzyszeniem APF (15.01.1962), zatwierdzonej przez ówczesnego ordynariusza, a w szczególności dom przy ul. H de B n. 45,
należą do ww. stowarzyszenia”10.

9
„El estudio ha dado por resultado El reconocimiento de los derechos de la
Asociación sobre casa-colegio de la calle H de B n. 45 bajo el título de plena administradora de las llamadas «pías voluntades» y donaciones ordenadas a la educación cristiana de la juventud de C1”. Tamże, s. 772.
10
„Le confesamos, Excelencia, que es difícil sustraerse a la fuerza de los muchos
documentos presentados por la APF en los que diversas maneras viene a decirse que
los bienes señalados en la cláusula 3º del contrato formulado entre el Párroco de Sta.
B y la APF (15.1.1962), aprobado por el Ordinario de entonces, y en particular la casacolegio de la calle H de B n. 45, pertenecen a dicha asociación”. Tamże, s. 772-773.
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Odnosząc się do dziewiątej klauzuli Papieska Rada stwierdza:
„Jak widać, zadanie APF jest pierwszorzędne, a zadanie parafii jest
instrumentalne”11.
Na zakończenie Papieska Rada ds. Świeckich deklaruje, że prawdziwym spadkobiercą ofiarowanych dóbr i uznanych jako pobożne zapisy, na rzecz katolickiego wychowania młodzieży, jest stowarzyszenie
APF. Jedynym zadaniem parafii była ochrona działalności stowarzyszenia APF.
W piśmie Papieskiej Rady wskazuje się, że jest nieprawdą, iż parafia była pierwszym właściciel dóbr rozumianych jako pobożne zapisy (kan. 1544 KPK/1917) i celem ich użytkowania posiłkowała się
stowarzyszeniem APF. W sprawie chodzi o dobra ofiarowane na cele
edukacyjne i powierzone całkowicie stowarzyszeniu APF, które realizowało te cele w miejscowości C1. Zdaniem Papieskiej Rady tak wynika
z analizy różnych dokumentów przedłożonych w sprawie.
W odniesieniu do długu (ponda milion peset), które stowarzyszenie
APF uznaje wobec parafii, według Papieskiej Rady, powinien on być
spłacony proporcjonalnie do aktualnej wartości domu przy ul. H de B n.
45, która wynosi około dwudziestu milionów peset.
W tym, co dotyczy rozwiązania stowarzyszenia APF, Papieska Rada
stwierdza, że biskup powinien rozważyć, czy nie jest korzystniejsze jej
istnienie i ożywienie jej działalności. Mając przede wszystkim na uwadze, że stowarzyszenie takie jak APF, nie powołane i nie zatwierdzone
przez władzę kościelną, tylko świeckie i niezależne, nie jest formalnym przedmiotem dekretu zniesienia. Stowarzyszenie, które powstało
bez dekretu erygującego i zatwierdzającego, może istnieć, jeśli tego
pragną jego członkowie, pomimo dekretu zniesienia.
Papieska Rada ds. Świeckich sugeruje przeprowadzenie całego postępowania od początku, tzn. nadanie nowego statutu stowarzyszeniu
APF i wyraźne określenie relacji stowarzyszenia APA z parafią lub
bezpośrednio z kurią diecezjalną. Nowy statut APF należy przedstawić
do zatwierdzenia Papieskiej Radzie.
Dnia 4 czerwca 1984 r. wiceprzewodniczący Papieskiej Rady ds.
Świeckich napisał do biskupa list, w którym zaprasza go do wnikli„Como se ve, la función de la APF es principal, la función de la Parroquia es instrumental”. Tamże, s. 773.
11
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wego przestudiowania propozycji Papieskiej Rady, tak aby osiągnąć
ostateczne rozwiązanie.
W odpowiedz biskup diecezji A, listem z dnia 19 czerwca 1984 r.,
potwierdził swoją argumentację i nie zgodził się z propozycją
Papieskiej Rady. Odpowiadając na pismo biskupa, wiceprzewodniczący Papieskiej Rady, w dniu 27 października 1984 r. przypomniał, że
list z 9 marca 1984 r. nie jest tylko zwykłą opinią dykasterii, ponieważ
organy Stolicy Apostolskiej nie są organami konsultacji, i zdeklarował,
że decyzja jest definitywna.
Następnie deklarowano, że: obydwa dekrety Biskupa są nieważne;
dom przy ul. H de B n. 45, ze sprawiedliwości i zgodnie z prawem kanonicznym należy do stowarzyszenia APF; stowarzyszenie APF powinno
znaleźć środki, aby spłacić dług wobec parafii; jeśli stowarzyszenie
APF chce istnieć i działać dalej, powinno przygotować nowe statuty
i przedstawić je do weryfikacji Papieskiej Radzie ds. Świeckich.
Przeciwko decyzji Papieskiej Rady ds. Świeckich biskup przedłożył rekurs do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, w dniu
5 grudnia 1985 roku. Po bezskutecznych próbach osiągnięcia polubownego rozwiązania przez przedstawicieli stron, Kongres w dniu
17 marca 1987 roku przyjął rekurs „do dyskusji przez Kardynałów”.
Dnia 3 kwietnia 1987 roku określono formułę wątpliwości w następujący brzmieniu: „czy miało miejsce naruszenie postępowania okreś
lonego w prawie lub decyzji Papieskiej Rady ds. Świeckich z dnia
27 października 1984 roku, prot. n. 4718/81/S-61/F-23?”12.
II
W części in iure wyroku znalazło się kilka wątków, które zostały
podjęte z uwagi na złożoność sprawy. Na początku tej części decyzji
ponens odwołuje się do kanonów KPK/1917, ponieważ wydarzenia,
których dotyczy sprawa, miały miejsce podczas jego obowiązywania.
Podstawowe normy prawne mające zastosowanie w rozwiązaniu sprawy zostały przedstawione w następujący sposób.
1. W tym, co odnosi się do prawa o stowarzyszeniach, autor wyroku
przypomina dobrze znane rozróżnienie pomiędzy stowarzyszeniami
kościelnymi i świeckimi. Kościelnymi są stowarzyszenia erygowane
12
„¿Si consta de violación de la ley en el modo de proceder o en la decisión relativa al acto del Consejo Pontificio pàra los Laicos del 27 de octubre de 1984, prot. n.
4718/81/S-61/F-23?”. Tamże, s. 773-774.
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lub przynajmniej zaaprobowane przez władzę kościelną. W kan. 686
§ 1 KPK/1917 prawodawca stanowi: „Nie uznaje się w Kościele żadnego stowarzyszenia, które nie zostało erygowane lub przynajmniej
zaaprobowane przez właściwą władzę kościelną”13. Tak erygowane
stowarzyszenia posiadają osobowość prawną (kan. 687 KPK/1917)
i mogą nabywać oraz administrować dobrami materialnymi w imieniu
ordynariusza miejsca (kan. 691 § 1 KPK/1917); ich dobra stanowią majątek kościoła (kan. 1487 § 1 KPK/1917). Stowarzyszenia zaaprobowane nie posiadają osobowości prawnej (kan. 708 KPK/1917). Poprzez
uzyskanie aprobacji ordynariusza miejsca, która wyraża się w zatwierdzeniu statutów, stowarzyszenie takie staje się kościelnym i podlega
prawu kanonicznemu. Zatwierdzone stowarzyszenie zostaje podporządkowane Kościołowi, a Kościół staje się za nie odpowiedzialnym
i nim się opiekuje14. W sensie ścisłym, skoro tego typu stowarzyszenia nie posiadają kościelnej osobowości prawnej, nie mogą posiadać
dóbr materialnych. Niemniej jednak kanoniści przyznają im pewną
zdolność posiadania majątku, tłumacząc to w różny sposób. W swojej
publikacji Wernz-Vidal wyjaśniają, że dobra materialne stowarzyszeń
formalnie nie erygowanych i poprzez to nie posiadających osobowości
prawnej są dobrami stowarzyszenia, a nie członków; te dobra, w myśl
kan. 1499 § 2 KPK/1917 nie są dobrami kościelnymi, niemniej poprzez ich przeznaczenie na pobożne cele stowarzyszenia są podmiotem
troski ordynariusza w myśl kan. 1515 KPK/1917, który na mocy prawa
jest wykonawcą wszystkich pobożnych rozporządzeń15.
Poza wymienionymi stowarzyszeniami – kontynuuje redaktor wyroku – erygowanymi lub zaaprobowanymi przez władzę kościelną
i określanymi przez kanonistów jako kościelne, istnieją inne, nazywane
świeckimi. Prawodawca KPK/1917 nie określa ich w ten sposób, jednak w kan. 684 KPK/1917 odnosi się do nich, stanowiąc o „stowarzyszeniach erygowanych lub przynajmniej popieranych przez Kościół”16.
13
 ���������������������������������������������������������������������������������
„Nulla in Ecclesia recognoscitur associatio quae a legitima auctoritate ecclesiastica erecta vel saltem approbata non fuerit”. KPK/1917, kan. 686 § 1.
14
Por. Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, Prot. N. 16890/84 CA
z 22.08.1987, s. 774; por. M. Coronata, Institutiones Iuris Canonici, t. 1, Taurini 1947,
s. 890.
15
Por. Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, Prot. N. 16890/84 CA
z 22.08.1987, s. 774; por. F. Wernz, P. Vidal, Ius Canonicum, t. 3, s. 514.
16
„… associationibus ab Ecclesia erectis vel saltem commendatis”. KPK/1917,
kan. 684.
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To, że w oparciu o kan. 686 § 1 KPK/1917 w Kościele uznaje się tylko stowarzyszenia erygowane lub zaaprobowane, nie oznacza, że nie
dopuszcza się istnienia innych. Mogą istnieć, a nawet być popierane
(kan. 684 KPK/1917), nie są jednak podporządkowane prawu kanonicznemu jako stowarzyszenia. Doktrynę, powszechną wśród autorów,
zawiera dokument Stolicy Apostolskiej „Corrienten” z 13 listopada
1920 roku, wydany przez Świętą Kongregację Soboru (AAS 13/1921,
s. 135-144).
Zdaniem ponensa różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami stowarzyszeń, kościelnymi i cywilnymi, nie pochodzi z realizowanych przez
nie celów, ponieważ jedne i drugie mogą realizować cele do których
odnosi się prawodawca w kan. 685 KPK (pobożność i dobroczynność),
lecz z różnej relacji jaką mają z władzą kościelną. Stowarzyszenia kościelne mają w niej swoje źródło lub były formalnie zaakceptowane
przez władzę eklezjalną i dlatego stały się kościelnymi. Pozostałe stowarzyszenia pochodzą z prywatnej inicjatywy wiernych i pomimo, że
są popierane przez Kościół, nie stają się przez to stowarzyszeniami
kościelnymi, lecz pozostają przy swoim świeckim charakterze. Władza
kościelna nie interweniuje w ich powstanie, ani w ich działanie, aczkolwiek są one objęte troską Kościoła, tak jak wszyscy wierni17.
W odniesieniu do rozwiązania stowarzyszenia, kontynuuje kard.
Castillo Lara, należy mieć na uwadze postanowienie kan. 699 § 1
KPK/1917. Jeśli istnieją ważne powody, ordynariusz miejsca, z zachowaniem prawa rekursu do Stolicy Apostolskiej, może rozwiązać
stowarzyszenie18. Biorąc pod uwagę to, co zostało wyżej przedstawione, należy zauważyć: 1) Prawodawca w kanonach wymienia tylko stowarzyszenia erygowane. Na tej podstawie można wyciągnąć
błędny wniosek, że biskup nie może rozwiązać stowarzyszenia, którego statuty zaaprobował. Zgodnie z ogólną opinią kanonistów biskup może rozwiązać te stowarzyszenia, zgodnie z zasadą prawną:
„omnis res, per quascumque causas nascitur, per easdem dissolviPor. Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, Prot. N. 16890/84 CA
z 22.08.1987, s. 775.
18
„Ob graves causas et salvo iure recursus ad Apostolicam Sedem, potest loci
Ordinarius supprimere non solum associationem a se vel a decessoribus suis erectam, sed etiam associationem ex apostolico indulto a religiosis erectam de consensus
Ordinarii loci”. KPK/1017, kan. 699 § 1.
17
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tur”19. 2) Oczywiste jest, że biskup nie może rozwiązać stowarzyszeń świeckich. 3) Prawodawca w KPK nic nie mówi o ważności
powodów. Ich ocenę pozostawia ordynariuszowi miejsca. Błędna
ocena sytuacji nie powoduje nieważności dekretu rozwiązującego
stowarzyszenie, czyni go tylko niegodziwym i możliwym do unieważnienia przez Stolicę Apostolską20.
2. W tym, co dotyczy kościelnych dóbr materialnych, ponens w dalszej części wyroku, definiuje niektóre rzeczywistości prawne, do których odnosi się spór. Pobożne zapisy to przekazanie dóbr materialnych
na zbożne cele, które dotyczą dzieł religijnych lub charytatywnych.
Przekazanie może się dokonać aktem inter vivos, jako darowizna lub
aktem mortis causa, jako testament.
W wyroku nadmienia się, że przede wszystkim należy mieć na uwadze wolę darczyńcy, który przekazuje swoje dobra na cele pobożne
i trzeba jego wolę uszanować administrując otrzymane dobra (kan.
1514 KPK/1917); wszystkie pobożne zapisy znajdują się w sposób
szczególny pod władzą ordynariusza, ponieważ jest on wykonawcą
wszystkich pobożnych rozporządzeń. Przez wizytacje powinien on
czuwać, ażeby pobożne zapisy zostały wykonane. Ordynariusz ma prawo domagać się składania sprawozdań przez tych, którzy zarządzają
pobożnymi zapisami, a których prawo określa jako wykonawcy delegowani (kan. 1515 §1, § 2 KPK/1917).
Dobra można ofiarować osobie lub z przeznaczeniem na określone
dzieło, jak również przez spadkobiercę, osobę fizyczną lub prawną,
na której spoczywa obowiązek zarządzania otrzymanym zapisem lub
przekazania go komuś. Aby istniał spadkobierca musi rzeczywiście
otrzymać dobra zgodnie z prawem21.
Jeśli przeznaczenie dóbr na cel pobożny czyni się na stałe – kontynuuje autor wyroku – wtedy mamy do czynienia z pobożną fundacją.
Przez pobożne fundacje rozumie się dobra doczesne przekazane kościelnej osobie moralnej z obowiązkiem wieczystym lub długotrwałym,
19
Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, Prot. N. 16890/84 CA
z 22.08.1987, s. 775; por. M. Coronata, Institutiones Iuris Canonici, dz. cyt., s. 907;
por. U. Beste, Introductio in codicem, Collegeville 1946, s. 470; por. A. Vermeersch,
J. Creusen, Epitome iuris canonici, T. 1., Mechliniae 1949, s. 646.
20
Por. M. Coronata, Institutiones Iuris Canonici, dz. cyt., s. 907.
21
Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, Prot. N. 16890/84 CA
z 22.08.1987, s. 776.
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odprawiania Mszy świętych z rocznych dochodów albo sprawowania
innych funkcji liturgicznych albo osiągnięcia w inny jeszcze sposób
celów pobożnych (kan. 1544 KPK/1917). Do istoty pobożnej fundacji
należy to, że majątek przekazuje się osobie moralnej (nie osobie fizycznej) i te dobra lub majątek przechowuje się przynajmniej przez długi
czas. Dobra przekazane pod administrację kościelnej osoby prawnej są
dobrami kościelnymi (kan. 1497 § 1, KPK/1917) i podlegają normom
prawa kanonicznego dotyczącym ich administracji i alienacji.
III
W części in facto referowanego orzeczenia ponens aplikuje to, co
przedstawił w obrębie motywów prawnych. Na początku odnosi się do
dekretu rozwiązującego stowarzyszenie APF, a następnie podejmuje
temat własności spornego budynku oraz wymogu przedstawienia statutów Papieskiej Radzie ds. Świeckich celem ich aprobaty.
1. Nawiązując do dekretu rozwiązującego stowarzyszenie ponens
na początku skupia swoją uwagę na charakterze stowarzyszenia APF.
Papieska Rada ds. Świeckich podważa ważność dekretu biskupa z tego
powodu, że stowarzyszenie APF ma świecki charakter, a więc nie jest
przedmiotem formalnego dekretu, który je rozwiązuje. Ponens nie zgadza się z tym stwierdzeniem.
Analiza początków stowarzyszenia, a przynajmniej jego ponowne
powołanie do życia po wojnie domowej – zdaniem ponens – ma swoje
źródło w inicjatywie i działaniu władzy kościelnej, w sposób szczególny proboszcza, a nie wyłącznie przez prywatną umowę wiernych
(art. 1 statutów). Jak wynika bezpośrednio z samych statutów, były
one zatwierdzone w sposób formalny przez biskupa diecezjalnego na
okres pięcioletni, w dniu 4 września 1961 roku. Jeśli po upływie pięciu lat nie została odnowiona aprobata, nie oznacza to w żaden sposób
negatywnej odpowiedzi władzy kościelnej, ani intencji stowarzyszenia
do zmodyfikowania swojego charakteru. Kard. Castillo Lara uznaje
to za zaniedbanie. Ponadto cele i struktura stowarzyszenia wskazują
wyraźnie, że nie chodzi o stowarzyszenie czysto świeckie i prywatne. Można wskazać w tym miejscu np. na urząd i władzę sekretarza,
którym normalnie jest proboszcz (zob. rozdział IV, w szczególności
art. 21 statutów) oraz to, że działał on bardzo aktywnie, o czym świadczą sprawozdania. To wszystko pokazuje ścisłą relację i związek stowarzyszenia z władzą kościelną. W końcu przymiotnik „katolickie”
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zawarty w statutach APF, nie jest przypadkowym wyborem zależnym
od osądu osób prywatnych, lecz zakłada on działanie władzy kościelnej, tworząc w ten sposób szczególny związek pomiędzy nimi.
Podsumowując ponens stwierdza, że APF nie jest stowarzyszeniem
świeckim, lecz było zatwierdzone przez Kościół na mocy kan. 686 § 1
KPK/1917 i w ten sposób stało się kościelnym ze wszystkimi konsekwencjami prawnym22. W statutach zostało ręcznie dopisane nad art. 1
zdanie: „wcześniej kanonicznie erygowane przez J.E. biskupa diecezjalnego”23. Taki dopisek znajduje się we wszystkich egzemplarzach
pochodzących z różnych źródeł i archiwów, które znalazły się w aktach
sprawy. Jest to mocnym dowodem na autentyczność dopisanego ręcznie tekstu, najprawdopodobniej autorstwa proboszcza, który aktywnie
uczestniczył w redagowaniu statutów. Charakter dopisanego tekstu jest
bardzo zbieżny z charakterem pisma proboszcza. Nie odnaleziono jednak żadnego dokumentu, który dowodziłby erygowania stowarzyszenia. To prowadzi do domniemania, że było ono tylko zaaprobowane
przez władzę kościelną.
2. Odnosząc się do dekretu znoszącego stowarzyszenie ponens
weryfikuje możliwość rozwiązania stowarzyszenia APF przez biskupa diecezji A. Stowarzyszenie zaaprobowane przez właściwą władzę
kościelną może być rozwiązane przez ordynariusza miejsca na mocy
kan. 699 § 1 KPK/1917. Ordynariusz, po zasięgnięciu opinii rady kapłańskiej i kolegium konsultorów, wykonywał swoją władzę.
W ocenie kard. Castillo Lara nie można wątpić w ważność zniesienia stowarzyszenia, ani nie można przedstawić poważnych zarzutów przeciwko temu. Prawodawca w kan. 699 KPK/1917 wymaga
„poważnych powodów”24, lecz ich ocenę pozostawia ordynariuszowi.
W niniejszej sprawie ocena przyczyn dokonana przez biskupa jest potwierdzona przez pozytywne votum najważniejszych organów kościoła
diecezjalnego, rady kapłańskiej i kolegium konsultorów. Ponens przytacza dwa powody wskazane przez biskupa:
a) Stowarzyszenie APF spełniło swoją misję i zaprzestało swojej
działalności. To stwierdzenie biskupa jest potwierdzone przez dokumenty stowarzyszenia APF pochodzące z okresu niepodejrzanego.
Por. tamże, s.777.
„Previa la erección canónica de la misma por el Exc.mo Sr. Obispo de la diócesis”. Tameże.
24
Por. KPK/1917, kan. 699 § 1.
22
23
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W projekcie umowy pomiędzy parafią pw. św. B w miejscowości C1
a stowarzyszeniem APF (dokument bez daty, zredagowany najprawdopodobniej w 1972 r.) stwierdza się wprost: „mając na uwadze, że
stowarzyszenie APF spełniło swoją statutową misję wybudowania
i utrzymania szkoły katolickiej w mieście…”25. Potwierdza to również
list z dnia 22 października 1979 roku przesłany przez stowarzyszenie APF do rady ekonomicznej diecezji A, w którym proponuje się
rozwiązanie stowarzyszenia APF, którego misję względem kolegium
prowadzonego przez zgromadzenie SN spełnia całkowicie stowarzyszenie APA. Ponadto wynika z dokumentacji dotyczącej kont bankowych („Caja de Ahorros y Monte de Piedad” i „Caja de Pensiones para
la Vejez y de Ahorros” Filia w mieście C1), że od 1978 roku nieznaczna suma pieniędzy (odpowiednio 68,44 peset i 27,12 peset) była na
nich zdeponowana i od tego czasu nie zrealizowano żadnej operacji
bankowej na kontach. Można to wyjaśnić w ten sposób, że zadanie
wspierania kolegium przez stowarzyszenie APF realizowało stowarzyszenie APA.
b) Istniały także powody pastoralne (spory, konflikty, sprzeczki,
oszczerstwa) które burzyły harmonię i jedność parafii, jak również
relacje pomiędzy proboszczem i szkołą. Świadczy o tym opinia kolegium konsultorów, w której stwierdza się, że stowarzyszenie APF
w mieście C1 powodowało wiele konfliktów i na przestrzeni lat stało się niewydolne do realizacji celów, do jakich zostało powołane26.
Ponens stwierdza, że jeśli biskup diecezjalny posiadał władzę nad stowarzyszeniem i oceniał powody, jako bardzo poważne, to nie można
na tej podstawie argumentować nieważności jego dekretu.
3. Następnym zagadnieniem, którym zajmuje się ponens w wyroku
jest sprawa własności spornego budynku. Papieska Rada ds. Świeckich
skierowała do prezydenta APF, w dniu 9 marca 1984 r. pismo, które
zawiera m. in. następującą treść: „Analiza akt pozwala uznać prawo
stowarzyszenia [APF] do budynku przy ul. H de B n. 45, jako pełnoprawnego spadkobiercę tzw. pobożnych zapisów przeznaczonych na
25
„Considerando la Asociación de Padres de Familia de C1 cumplida la misión
que le señala su reglamento de construir y sostener un Colegio de la Iglesia en dicha
población…”. Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, Prot. N. 16890/84 CA
z 22.08.1987, s. 777.
26
Por. tamże, s. 778.
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katolickie wychowanie młodzieży w mieście C1”27. W dniu 27 października 1984 r. Papieska Rada ds. Świeckich zdeklarowała jako nieważny dekret znoszący stowarzyszenie APF i określiła, że budynek
przy ul. H de B n. 45, ze sprawiedliwości i zgodnie z prawem kanonicznym należy do APF.
Rozstrzygnięcie Papieskiej Rady ds. Świeckich, w ocenie ponensa,
jest pozbawione fundamentu prawnego, ponieważ w sprawie nie chodzi o pobożny zapis w myśl kan. 1544 KPK/1917. Budynek, o który
toczy się spór, nie był przez nikogo ofiarowany, lecz parafia kupiła go
za sumę 325.000 peset. Stowarzyszenie APF wniosło niewielką sumę
50.000 peset (15%). Ponadto APF nie było osobą moralną w Kościele,
zauważa ponens, co wymagane jest przez prawodawcę w kan. 1544
KPK/1917, aby mogła powstać pobożna fundacja. Więcej, jeśli zgodnie z przypuszczeniem Papieskiej Rady ds. Świeckich było stowarzyszeniem świeckim (rzeczywistość, której się nie przyjmuje), w żaden
sposób nie mogłoby administrować pobożną fundacją. Nie można
uznać ogólnego założenia, że stowarzyszenie APF jest pełnoprawnym
spadkobiercą tzw. pobożnych zapisów przeznaczonych na katolickie
wychowanie młodzieży w mieście C1. Oprócz tego, że administracja
nie była całkowita, ponieważ powinna być podporządkowana władzy
biskupa (KPK/1917, kan. 1515 § 1), należy postawić pytanie, na jakiej
podstawie APF otrzymała określenie „jedynego spadkobiercy” wszystkich pobożnych darowizn i ofiar na rzecz chrześcijańskiego wychowania. Jeśli w cytowanym domniemaniu Papieskiej Rady ds. Świeckich
byłaby stowarzyszeniem świeckim, w jaki sposób parafia została pozbawiona swojego prawa i obowiązku do pracy na rzecz chrześcijańskiego wychowania oraz na jakiej podstawie takie prawo przyznano
stowarzyszeniu niebędącemu kościelnym. Kompetencja stowarzyszenia APF mogła pochodzić tylko z mandatu parafii lub diecezji, które to
mogą określać znaczenie i zakres tego mandatu.
Dokument, na którym opiera się domniemana własność domu
przy ul. H de B przez stowarzyszenie APF – czytamy dalej w wyroku – jest prywatną umową pomiędzy parafią i APF, pochodzącą z dnia
15 stycznia 1962 r. Lista dóbr wymienionych w prywatnej umowie nie
jest wystarczająca, aby zmienić właściciela dóbr, który został określony w dokumencie prawnym z 1957 roku. Należy również zauważyć,
27
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że w 1977 roku władza kościelna rozwiązała umowę z powodu niewypełnienia art. 8, ponieważ stowarzyszenie APF nawet w najmniejszym
stopniu nie spłaciło długu, jaki miało względem parafii. Zawartą umowę należy oceniać na podstawie statutów, które określają charakter
i cele stowarzyszenia.
W statutach stowarzyszenie APF określone zostało jako „organ
parafialny” (art. 7), któremu powierza się: troskę o istnienie, funkcjonowanie i rozwój szkół katolickich, w szczególności szkoły prowadzonej przez zgromadzenie SN. Stowarzyszenie stanowiło niejako
przedłużenie misji parafii w realizacji zadania katolickiego wychowania. Nie można twierdzić, tak jak czyni się w liście Papieskiej Rady
ds. Świeckich, że cele stowarzyszenia w relacji do parafii są pierwszoplanowe, i rola parafii w tej materii jest tylko drugorzędna. Zdaniem
ponensa należy uznać, że jest odwrotnie28. Nieprzyznanie od początku własności dóbr nieruchomych stowarzyszeniu APF nie wynikało
z jakiegoś problemu, jak brak osobowości prawnej, którą bez trudu
mogło uzyskać, lecz ze świadomego i przemyślanego stanowiska proboszcza. Obawiano się, że stowarzyszenie, które nie jest organem kolegialnym, mogłoby wraz z upływem czasu zmienić swój charakter
i swoją relację do Kościoła. Jednym słowem APF nie dawało wystarczających gwarancji. Dobra materialne były i powinny pozostać dobrami kościelnymi.
Nieprawdziwym byłoby stwierdzenie, czytamy następnie w wyroku,
że stowarzyszenie APF było niepotrzebne. Wręcz przeciwnie. Pomimo
skromnych możliwości pracowało, tak przy budowie szkoły (przy
ul. H de B), jak również przy jej konserwacji i przy utrzymaniu zgromadzenia SN. Bardziej sprawiedliwe jest jednak wymaganie własności dóbr, należących do Kościoła, za które parafia zapłaciła większą
część. Klauzulę kontraktu należy rozumieć w tym sensie, że dobra
w nim wymienione były przeznaczone na edukację i powinny być administrowane przez stowarzyszenie APF, celem dokończenia budowy
szkoły. Odnosi się to na pierwszym miejscu do działki „El Rincón”
przekazanej przez kanonika MC, jak również do budynku przy ul. H
de B n. 45 na podstawie woli parafii, która ją kupiła.
W rzeczywistości, zauważa redaktor wyroku, po ukończeniu budowy szkoły i w sytuacji gdy stowarzyszenie APF nie zapłaciło parafii
28

Por. tamże, s. 779.
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długu, który miało, wydaje się, że biskup słusznie swoim dekretem
potwierdził własność budynku na rzecz parafii. Stowarzyszenie APF
w projekcie kontraktu stwierdza: „oddać parafii pw. św. B w C1 dawny
budynek szkoły przy ul. H de B n. 45, aby spłacić w ten sposób dług
wobec parafii (dok. 41)”29. Podobną propozycję wysunęło stowarzyszenie APA dla rady ekonomicznej w dniu 22 października 1979 (dok.
22), lecz rada nie zaakceptowała jej, ponieważ APA wymagało równocześnie, aby przekazać jej na własność szkołę przy ul. Sol.
4. Odnosząc się do stwierdzenia, w którym wymaga się, aby nowe
statuty były przekazane Papieskiej Radzie ds. Świeckich, ponens nadmienia, że przekracza to kompetencje Papieskiej Rady. Kompetentną
władzą, która może erygować stowarzyszenie diecezjalne i może zatwierdzić jego statuty jest biskup diecezjalny, zgodnie z kan. 312 § 1,
3 KPK/1983, a nie Stolica Apostolska.
Biorąc wszystko powyższe po uwagę, stwierdza się w decyzji, że
parafia pw. św. B w C1 jest prawowitym właścicielem, cywilnym
i kanonicznym, prawnym i moralnym, budynku przy ul. H de B n. 45.
W konsekwencji dekret biskupa diecezjalnego przyznającego własność
budynku parafii jest ważny i poprawny.
Sentencja wyroku: na pytanie „czy zaistniało naruszenie prawa w
postępowaniu lub w podjętej decyzji w dokumencie Papieskiej Rady
ds. Świeckich z dnia 27 października 1984 r., Prot. 4718/81/S-61/F23” należy odpowiedzieć twierdząco, tzn. miało miejsce naruszenie
prawa w podjętej decyzji.
Podpisali: Aurelis Card. Sabattani (Prefekt), Bernardino Card.
Gantin, Silvio Card. Oddi, Pedro Card. Palazzini, Mario Luis Card.
Ciappi, Luis Card. Dadaglio, D. Simon Card. Lourdusamy, Rosalío
J. Card Castillo Lara (Ponente), Eduardo Card. Gagnon, Alfonso M.
Card. Stickler.
Rzym, w siedzibie Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej,
dnia 22 sierpnia 1987 roku.
IV
Zaprezentowany wyrok Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostol
skiej c. Castillo Lara stanowi przykład wnikliwego rozpatrzenia
„Ceder a la Parroquia de Sta. B de C1 la casa antiguo Colegio de Patronato de la calle H de B n. 45 para cubrir los préstamos pendientes con la parroquia”. Tamże, s. 779.
29
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rekursu sądowo-administracyjnego wniesionego przez biskupa diecezjalnego przeciwko decyzji Papieskiej Rady ds. Świeckich.
W poszukiwaniu prawdy sędziowie musieli odwołać się do Kodeksu
Prawa Kanonicznego z 1917 roku, ponieważ wydarzenia, które miały
miejsce i podjęte wówczas decyzje bazowały na ówczesnym prawie
kanonicznym.
Sprawa rozpatrywana przez Kolegium kardynałów jest złożona
i składa się z dwóch głównych wątków. Pierwszy dotyczy zniesienia
stowarzyszenia, a drugi rozstrzygnięcia kwestii własności budynku.
Na szczególne podkreślenie zasługuje wnikliwość ponensa w analizie
zgromadzonego materiału dowodowego.
Zaprezentowany wyrok Najwyższego Trybunału Sygnatury Apo
stolskiej stanowi interesujące studium i może posłużyć jako przykład rozstrzygania spraw na drodze postępowania administracyjnego.
Będzie to gwarancją poszanowania praw wiernych i pozwoli uniknąć
niepotrzebnych sporów na drodze rekursu hierarchicznego lub sądowoadministracyjnego.
Violatio legis a la luz de la sentencia del Supremo Tribunal de la Signatura
Apostólica c. Castillo Lara, del 22 de agosto de 1987
„Dos decretos del Obispo diocesano, uno suprimiendo una Asociación eclesiástica,
y otro atribuyendo la propiedad de un edificio, desde el punto de vista canónico,
a la Parroquia en la que estaba constituida la Asociación mencionada, llevan a ésta
a interponer recurso ante el propio Obispo para que revoque ambos decretos. Rechazada
la petición, la Asociación interpone recurso administrativo contra los dos decretos ante
el Consejo Pontificio para los laicos. El Dicasterio romano, después de estudiar el
asunto, declara nulos los dos decretos del Obispo: la Asociación no puede ser suprimida
por el Obispo ya que es laical, y el edificio en cuestión considera que es propiedad de la
Asociación. Ante la resolución del Consejo Pontificio el Obispo Diocesano interpone
recurso ante la Sección Segunda de la Signatura Apostólica. Este Tribunal Supremo,
en sentencia emitida por el Consejo de Cardenales, actuando de Ponente el Cardenal
Castillo Lara, decide que los dos decretos del Obispo Diocesano son válidos y lícitos:
la Asociación en cuestión, en efecto, es eclesiástica (aprobada y reconocida por la
Iglesia) y no meramente laical, por lo cual puede ser suprimida por el Obispo; la casa
en litigio fue comprada por la Parroquia y pertenece a ella y no a la Asociación, sin
que, en modo alguno, la Asociación pueda considerarse administradora fiduciaria de
pías voluntades y donaciones”30.
30
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KS. BARTOSZ NOWAKOWSKI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kompetentne i sprawnie działające
trybunały kościelne. Rzeczywistość
czy pobożne życzenie? Możliwości,
perspektywy oraz konieczność
zmian po słowach Benedykta XVI do
Sygnatury Apostolskiej w 2011 r.
Treść: Wstęp. – 1. Recte administrationi iustitiae invigilare. – 2. Curare ut idonei ministra iustitiae apte et tempestive in iure efformentur. – 3. Opus iustitiae pax.
– Zakończenie

Wstęp
„Trybunał kościelny”, „sąd duchowny” – te nazwy wypowiadane
przy osobach świeckich budzą często zdziwienie wyrażone milczeniem, a niekiedy nawet zakłopotaniem. U bardziej odważnych rodzą
pytania: jak to, w Kościele sądy? Przez niektórych duchownych często
traktowane są jako urzędy dalekie od „prawdziwego” duszpasterstwa,
a niekiedy nawet jako instytucje wręcz utrudniające duszpasterstwo
poprzez nakazy wypełnienia takiej czy innej procedury administracyjnej czy sądowej. Zazwyczaj tak jest do momentu, kiedy samemu lub
przez osobę blisko związaną staje się przed dylematem pomocy w pokomplikowanej sytuacji życiowej z poważnymi skutkami sakramentalnymi na całe życie. Sąd kościelny zaczyna się wtedy jawić jako jedyny
środek ratunku. Nie brakuje wtedy życzliwości, otwartości, próśb
o pomoc w sporządzeniu skargi czy innych pism procesowych, konkretnych pytań, systematycznych telefonów do trybunału z pytaniami
„na jakim etapie jest już proces?”, a nawet osobistych wizyt proboszczów poszczególnych stron procesowych.
Ważkość tych zagadnień nie jest jednak obca papieżowi Bene
dyktowi XVI, który 4 lutego bieżącego roku spotkał się z członka-
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mi Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, trybunału, który
jest odpowiedzialny za sprawne i kompetentne funkcjonowanie sądów kościelnych na całym świecie. Jak zaznaczył na wstępie Papież,
niniejsze spotkanie było pierwszym po promulgacji Norm Lex propria Supremi Tribunalis Signature Apostolicae z 21 czerwca 2008 r.1,
podczas przygotowań którego członkowie Sygnatury Apostolskiej
wyrazili pragnienie, by okresowo odbywała się tzw. Congregatio plenaria poświecona promocji właściwego wymierzania sprawiedliwości
w Kościele2. Warto jednak zaznaczyć, iż spotkania Ojca Świętego
z członkami Sygnatury Apostolskiej nie mają tak regularnych ram jak
chociażby spotkania z członkami Roty Rzymskiej. Niemniej słowa,
które wypowiedział Papież 4 lutego 2011 r. w słynnym budynku przy
Piazza della Cancelleria są godne szczególnej uwagi, nie tylko przez
ich bezpośrednich adresatów, ale wydaje się, iż w jeszcze bardziej znaczącym stopniu, dla wszystkich sędziów kościelnych, którzy każdego
dnia, przystępując do rozpatrywania spraw sądowych, winni potestas
iudicialis exercenda in modo iure praescripto.
1. Recte administrationi iustitiae invigilare
Na wstępie swego przemówienia Benedykt XVI powitał prefekta Sygnatury Apostolskiej, ks. kard. Raymonda Lea Burke, księży
Kardynałów i Biskupów – członków Najwyższego Trybunału, sekretarza, urzędników, referendarzy, adwokatów i wszystkich współpracowników wypełniających zadania powierzone im przez Papieża w tej
dykasterii3.
Następnie Papież skupił swoją uwagę na istotnym odcinku pracy
Sygnatury Apostolskiej, jakim jest czuwanie nad właściwym wymiaBenedictus XVI, Lex propria Supremi Tribunalis Signature Apostolicae, w: Motu
Proprio Antiqua ordinatione tribunalium, 21.06.2008 r., AAS 100 (2008), art. 1-122,
s. 513-538.
2
Por. Benedictus XVI, Lex propria..., dz. cyt., art. 112, s. 536; Joannes Paulus
II, Konstytucja Apostolska Pastor bonus, 28.06.1988 r., AAS 80 (1988), art. 39-47,
s. 870-872; Secretaria Status, Regolamento generale della Curia Romana, 30.04.1999
r., AAS 91 (1999), art. 112-117, s. 675-676.
3
Por. Benedictus XVI, Il discorso del Papa ai membri del Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica, 04.02.2011 r., L’Osservatore Romano, R. 151, nr 29
(45-674), 5 febbraio 2011, s. 8. Wydanie polskie: L’Osservatore Romano, R. 32 (2011),
nr 3 (331), s. 28. W dalszej części artykułu cytacja przedmiotowej alokucji będzie
odnosiła się wyłącznie do tekstu w języku oryginalnym.
1
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rem sprawiedliwości w całym Corpus Ecclesiae. W tym miejscu warto
zasygnalizować, iż Najwyższy Trybunał Stolicy Apostolskiej na mocy
Konstytucji Apostolskiej Pastor Bonus oraz Norm własnych Lex propria posiada trzy zakresy kompetencji: zajmuje się sprawami sądowymi (Sectio prior), administracyjnymi (Sectio altera) oraz czuwa nad
prawidłowym wymiarem sprawiedliwości w Kościele (Sectio tertia)4.
Papież w swoim przemówieniu dotknął wszystkich trzech, pod kątem
troski o wiernych, którzy mają prawo do szybkich i sprawnie działających trybunałów kościelnych. W pierwszej części swego przemówienia uwagę skupił jednak na Trzeciej Sekcji, która w swoim działaniu
podobna jest ministerstwu sprawiedliwości w cywilnym porządku
prawnym. W związku z tym, iż ministerstwom odpowiadają w strukturze Kościoła kongregacje, stąd Trzecia Sekcja może być określana potocznie jako „Kongregacja Sprawiedliwości”. Zasadniczo Sectio tertia
obejmuje cztery podsekcje: 1) kontroluje i nadzoruje stan i aktywność
trybunałów lokalnych; 2) sprawuje nadzór nad prawidłową działalnoś
cią trybunałów lokalnych; 3) rozpatruje prośby o powierzenie łaski
z zakresu wymiaru sprawiedliwości; 4) w przypadku niektórych
państw, po przeegzaminowaniu sentencji kościelnych orzekających
nieważność małżeństwa, wydaje na prośbę zainteresowanych specjalny dekret, na mocy którego decyzja sądu kościelnego jest przekazywana kompetentnemu trybunałowi cywilnemu w celu uzyskania skutków
cywilnych5.
Działania podejmowane przez Sectio tertia – jak podkreśla Ojciec
Święty – mają zasadniczo swoje źródło w corocznych sprawozdaniach o działalności trybunałów lokalnych przesyłanych Sygnaturze.
Koncentrują się one wokół danych, które z nich pochodzą, określają
strategię wykorzystania zasobów ludzkich, a także informują o sta4
Por. Joannes Paulus II, Pastor bonus, dz. cyt., art. 121-125, s. 891-893; Benedictus
XVI, Lex propria..., dz. cyt., art. 1-122, s. 513-538. Por. także: J. Krukowski,
Komentarz do kan. 1445 KPK, w: J. Krukowski (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa
Kanonicznego. Księga VII. Procesy, t. 5, Poznań 2007, s. 67-71; P. Malecha, Lex propria Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, w: J. Wroceński, J. Krajczyński
(red.) Finis legis Christus, t. 1, Warszawa 2009, s. 575-577; C. de Diego-Lora,
Komentarz do kan. 1445 KPK, w: P. Majer (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego.
Komentarz, Kraków 2011, s. 1087-1088.
5
Por. P. Malecha, Polski wymiar sprawiedliwości widziany przez pryzmat
Sygnatury Apostolskiej, w: T. Rozkrut (red.), Orzecznictwo rotalne w praktyce sądowej Kościoła, Tarnów 2010, s. 12-13.
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łym wykonywaniu zadań wymiaru sprawiedliwości przez moderatorów sądowych. Tu Papież przywołał słowa wypowiedziane wcześniej
na kartach Adhortacji Apostolskiej Sacramentum caritatis6, w których
szczególny nacisk położył na takie kwestie jak: zapewnienie obecności
trybunałów na danym terytorium, ich duszpasterski charakter, odpowiednia liczba osób przygotowanych do sprawnego działania trybunału, poszanowanie prawa kanonicznego oraz poprawność i szybkość
działania.
W tym kontekście wydaje się koniecznym zwrócenie uwagi na kilka
zasadniczych problemów, które często w merytoryce wielu zagadnień
procesowych są pomijane, jednak także i one stanowią pewien hamulec w pracach trybunałów niższych instancji. Chodzi tu w pierwszej
kolejności o kwalifikacje i kompetencje pracowników zatrudnianych
w sądach kościelnych. Zauważa się bowiem, iż nie zawsze tytuły naukowe idą w parze z posiadaną wiedzą oraz ze zdolnościami jej aplikacji. Wielu prawników po uzyskaniu wymaganego przez prawo stopnia
licencjata lub doktora prawa kanonicznego jest zatrudniana w trybunałach bez jakiegokolwiek praktyki sądowej. Ogromna większość z nich
z biegiem lat nabiera jednak doświadczenia, a wykonywana przez nich
funkcja sądowa stoi na wysokim poziomie merytorycznym. Zdarzają
się jednak jednostkowe przypadki, gdzie dany pracownik sądu duchownego popełnia wielokrotnie karygodne błędy, świadczące o jego
miernej wiedzy w zakresie prawa materialnego i procesowego, mimo
posiadanego tytułu naukowego. A przecież, prawodawca stanowczo
wymaga od pracowników trybunałów kościelnych ciągłego pogłębiania znajomości prawa małżeńskiego i procesowego, szczególnie poprzez studiowanie jurysprudencji Roty Rzymskiej7.
Nie ma żadnego usprawiedliwienia także wówczas, gdy analogiczna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do osób, którym udzielana jest
dyspensa od tytułów akademickich. Brak wiedzy z zakresu prawa kanonicznego nie może być usprawiedliwieniem dla błędnych działań
oraz utrzymywaniem pracownika sądowego „na siłę”. Z danych poPor. Benedictus XVI, Il discorso del Papa ai membri del Supremo Tribunale...,
dz. cyt., s. 8; Benedictus XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, AAS 99
(2007), nr 29, s. 128-130; Benedictus XVI, Allocutio alla Rota Romana, 28.01.2006
r., AAS 98 (2006), s. 138.
7
Por. DC, art. 35 § 2-3; Joannes Paulus II, Pastor bonus, dz. cyt., art. 126,
s. 892.
6
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chodzących sprzed niespełna trzech lat wynika, iż w polskich sądach
pracowało 382 sędziów, z których 128 nie posiadało wymaganego
tytułu naukowego. Podobna sytuacja miała miejsce w odniesieniu do
obrońców węzła małżeńskiego – zatrudnionych było 92, w tym 27 bez
tytułu naukowego8. Wypowiedziane przez Ojca Świętego słowa provvede con prudenza alla dispensa dai titoli accademici dei ministri dei
tribunali, pur nella puntuale verifica della loro reale perizia nel diritto
sostantivo e processuale9, zobowiązują zarówno Sygnaturę do bardzo
wnikliwego selekcjonowania takowych kandydatów, jak i trybunały
niższych instancji do pełnej szczerości wobec Najwyższego Trybunału
Stolicy Apostolskiej.
Marginalizowanym problemem personalnym w funkcjonowania trybunałów kościelnych są także kwestie związane z nominacją sędziów,
którzy ze względu na inne obowiązki nie mogą podjąć powierzonych im
przez moderatora sądu zadań lub podejmują je z wielkimi trudnościami. Na ten problem zaczyna coraz częściej zwracać uwagę Sygnatura
Apostolska, wspomniał o nim także kanclerz tegoż Trybunału ks. dr
Paweł Malecha podczas Ogólnopolskiego Forum Sądowego w 2009 r.,
zaznaczając z naciskiem, iż zatrudnianie sędziego, któremu powierzono w diecezji jednocześnie kilka innych funkcji (funkcja proboszcza
lub wikariusza, kapelaństwo w placówkach służby zdrowia lub grup
społecznych, redakcja czasopism, praca naukowa na uniwersytecie
itp.) świadczy o nieuczciwej praktyce oraz chęci zaprezentowania się,
niestety tylko na papierze10.
W tej orbicie zagadnień koniecznym wydaje się zwrócenie uwagi także na kwestię dysproporcji pomiędzy trybunałami niższych instancji, gdy idzie o liczbę napływających do nich spraw i/lub ilości
trybunałów podległych ich kompetencji drugoinstancyjnej. Nietrudno
wskazać, chociażby na terenie Polski, sądy, które przyjmują rocznie
kilkadziesiąt spraw, i takie, które przyjmują ich kilkaset – często przy
porównywalnej liczbie pracowników sądowych. To palący problem,
który zdaje się być marginalizowany, jednak znacząco wpływa on na
czas rozpatrywania spraw sądowych, a często i na ich jakość.
Por. P. Malecha, Polski wymiar sprawiedliwości…, dz. cyt., s. 16.
Benedictus XVI, Il discorso del Papa ai membri del Supremo Tribunale...,
dz. cyt., s. 8.
10
Por. P. Malecha, Polski wymiar sprawiedliwości…, dz. cyt., s. 20-21; Signaturae
Apostolicae Tribunal, Prot. n. 4620/1/05.
8
9
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2. Curare ut idonei ministri iustitiae apte et tempestive
in iure efformentur
Troska Sygnatury Apostolskiej o sprawność funkcjonowania trybunałów niższych instancji nie tylko wyraża się w sprawach kompetencji personalnych, ale także w ochronie prawidłowego orzecznictwa11.
Ponieważ trybunały niższych instancji w większości zajmują się sprawami związanymi z nieważnością małżeństw, stąd też – zdaniem
Benedykta XVI – vademecum, które staje się podstawową pomocą
w celu sprawnego realizowania tych zadań, jest wydana w 2005 r.
Instrukcja Dignitas connubii12.
Jak to już wyżej wspomniano, chodzi tu przede wszystkim o wysoką jakość materialną i procesową związaną z procesami o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Polega to najpierw na współdziałaniu
dwóch trybunałów Stolicy Apostolskiej: Sygnatury i Roty Rzymskiej13,
a w konsekwencji na udzielaniu konkretnych wytycznych, będących
odpowiedziami na przesyłane corocznie sprawozdania. Ogromną rolę
w tym zakresie – podkreśla Benedykt XVI – odgrywają coroczne przemówienia papieskie do Roty Rzymskiej oraz wyroki tegoż Trybunału,
który wypracowuje wspólną linię orzecznictwa dla całego Kościoła14.
Zdaniem autora niniejszego artykułu, wydaje się, iż właściwym
miejscem, dla jednych poznawania, dla drugich pogłębiania orzecznic11
«De praeceptis tribunali dandis ad rectam iurisprudentiam tuendam vel modum
procedendi iure praescriptum deinceps servandum, de translatione causae ad aliud tribunal, de suspensione exsecutionis decisionis latae deque inspectione tribunalis in
Congressu decernitur, si quidem graves irregularitates detectae fuerint». – Benedictus
XVI, Lex propria..., dz. cyt., art. 111 § 1, s. 535-536.
12
Por. Benedictus XVI, Il discorso del Papa ai membri del Supremo Tribunale...,
dz. cyt., s. 8.
13
Por. Benedictus XVI, Il discorso del Papa ai membri del Supremo Tribunale...,
dz. cyt., s. 8; Joannes Paulus II, Pastor bonus, dz. cyt., art. 126, s. 892.
14
Por. Benedictus XVI, Il discorso del Papa ai membri del Supremo Tribunale...,
dz. cyt., s. 8; B. Nowakowski, Certitudo moralis w wybranych przemówieniach papieży
do Roty Rzymskiej jako aplikacja normy postępowania w sprawach trybunałów niższych
instancji, Prawo i Kościół 2 (2010), s. 145; B. Nowakowski, Pseudoduszpasterskie rozwiązania w orzekaniu nieważności małżeństw zagrożeniem sprawiedliwości i prawdy.
Kilka refleksji na kanwie przemówienia Benedykta XVI do Roty Rzymskiej z 29 stycznia
2010 r., Annales Canonici 6 (2010), s. 232-233; B. Nowakowski, Współzależność etapu
przygotowania i orzeczeń nieważności małżeństwa w świetle przemówienia Benedykta
XVI do Trybunału Roty Rzymskiej z dnia 22 stycznia 2011 r., Prawo i Kościół 3 (2011),
s. 87-88.
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twa rotalnego oraz alokucji papieskich mogą stać się dobrze przygotowane sesje sądowe, odbywające się w trybunałach niższych instancji
przynajmniej raz na kilka tygodni. Nie mniejsze znaczenie w formacji intelektualnej sędziów, obrońców węzła małżeńskiego, notariuszy,
adwokatów odgrywają sympozja i fora sądowe. To przestrzeń, którą
owocnie mogą zagospodarować biskupi diecezjalni, na których terenie
działają sądy duchowne, nie tylko zachęcając, ale także wymagając od
swoich pracowników sądowych udziału w takowych. Wydaje się, iż
taka praktyka w dużej mierze wyeliminowałaby problemy, na które tak
często zwraca uwagę Sygnatura Apostolska czyli błędne formułowanie
tytułów nieważności, wady w aplikacji kan. 1682 § 2 KPK, kan. 1614
KPK, kan. 1673 n. 3-4 KPK, art. 290 § 1 DC, błędne redagowanie sentencji wyrokowej (por. art. 254 § 1 DC) czy wadliwe prośby o commissio pontificia lub prorogatio competentiae15.
3. Opus iustitiae pax
Funkcja Sygnatury Apostolskiej to nie tylko czuwanie nad działalnością trybunałów kościelnych, ale także szerokie pole zaangażowania
w delikatną dziedzinę wymiaru sprawiedliwości. Najwyższy Trybunał
Stolicy Apostolskiej rozpatruje bowiem także kontrowersje i spory
związane z wykonywaniem administracyjnej władzy Kościoła. Odbywa
się to na drodze rekursów wnoszonych do tej dykasterii przeciw aktom
administracyjnym16. Analizując tą przestrzeń, Benedykt XVI położył
nacisk nie tyle na samą sprawność administracyjną działania tej Sekcji,
ale przede wszystkim na sposób zastosowania różnego rodzaju środków, które pozwalają unikać lub zminimalizować konieczność sporów administracyjnych. Zastosowanie narzędzi sprawiedliwości ma
prowadzić do pokojowego rozwiązywania kontrowersji oraz dawać
możliwość dialogu i przywracanie komunii w Kościele. W pierwszym
rzędzie są to środki dalekie od tego, czym na co dzień zajmuje się
Sygnatura Apostolska, a mianowicie modlitwa, miłość, przebaczenie
i pokuta, rzeczywistości, które pochodzą z głębi duchowej antropoPor. P. Malecha, Polski wymiar sprawiedliwości…, dz. cyt., s. 36-49.
Por. Paulus VI, Konstytucja Apostolska Regimini Ecclesiae universae,
15.08.1967 r., AAS 59 (1967), n. 106, s. 921; KPK, kan. 1445; Joannes Paulus II,
Pastor bonus, dz. cyt., art. 123, s. 891; Benedictus XVI, Lex propria..., dz. cyt., art.
34, s. 521; Benedictus XVI, Il discorso del Papa ai membri del Supremo Tribunale...,
dz. cyt., s. 8.
15
16

330

KS. B. NOWAKOWSKI

[8]

logii i jej zastosowania w relacjach miedzypersonalnych. Dopiero
w ostateczności – zdaniem Papieża – należy sięgać do narzędzi procesowych, a nawet w toku ich trwania winno się zawsze dawać możliwość
pokojowego zakończenia sporu między pokrzywdzonym a autorem
dekretu. Ogromną rolę na tej płaszczyźnie, w charakterze mediatorów,
mogą odegrać osoby cieszące się powszechnym autorytetem17.
Ostatecznością jest zatem zastosowanie rozwiązania, którym jest sądowe rozstrzygnięcie kontrowersji. Nawet ten ostateczny środek ma
za zadanie przywracanie sprawiedliwości, która ma prowadzić do pokoju i wzajemnej komunii między władzą kościelną a wiernymi. Bez
respektowania wymogów sprawiedliwości nie ma bowiem mowy, aby
Lud Boży, jakim jest Kościół, mógł urzeczywistnić się jako wspólnota
miłości. Podkreślając ten głęboko teologiczny aspekt, Benedykt XVI
zawierzył całą posługę Sygnatury Apostolskiej Najświętszej Maryi
Pannie Speculum iustitiae i Regina pacis wypraszając światło Ducha
Świętego dla wszystkich pracowników oraz udzielił apostolskiego
błogosławieństwa18.
Zakończenie
W apelu papieża Benedykta XVI o „szybko i sprawnie” działające
trybunały ogniskuje się wiele złożonych kwestii, zależnych od płaszczyzny postrzegania spraw trafiających na wokandy sądów kościelnych. Wierni je wnoszący najczęściej pod pojęciem „szybko i sprawnie”
nie tylko rozumieją pewną przestrzeń czasową, ale także zaspokojenie
swoich często subiektywnych żądań. Ma to miejsce szczególnie w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Sędziowie, obrońcy
węzła małżeńskiego, notariusze słowa „szybko i sprawnie” rozumieją w znaczeniu obiektywnego osądu o rzeczywistości sakramentalnej,
która jest poddawana sądowemu procesowi weryfikacji constat de nullitate lub non constat de mullitate, a tym samym określająca stronom
i Kościołowi możliwości i granice duszpasterskiej posługi. Sygnatura
Apostolska w określeniu nel modo più celere e sicuro rozumie wysokie kwalifikacje pracowników sądowych oraz precyzyjne i sumienne
stosowanie przez nich norm prawnych.
Por. Benedictus XVI, Il discorso del Papa ai membri del Supremo Tribunale...,
dz. cyt., s. 8; KPK, kan. 1733 § 1.
18
Por. Benedictus XVI, Il discorso del Papa ai membri del Supremo Tribunale...,
dz. cyt., s. 8.
17
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Słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego oraz wysiłki Sygnatury
Apostolskiej mogą jednak tylko na tyle udoskonalić wymiar sprawiedliwości, na ile wszyscy, bez wyjątku, pracownicy sądu będą chcieli
wspólnie współpracować. W wielu przypadkach dobrej woli nie brakuje, co jest coraz bardziej widoczne. Stąd można mieć nadzieję, że
osoby wykonujące swoją funkcję sądowniczą będą wykonywały ją coraz lepiej (autor niniejszego artykułu w pierwszej kolejności te słowa
odnosi do siebie). Decyzje zaś będą zawsze oparte na prawdzie, która
w każdym procesie kościelnym, od początku do końca, jest fundamentem, matką i prawem sprawiedliwości. Sprawiedliwość bowiem, która
nie odzwierciedla prawdy, nie jest sprawiedliwością19.
Competente e celeri tribunali ecclesiastici. Realtà o pio desiderio? Possibilità,
prospettive e necessità dei cambiamenti doppo il discorso del papa Benedetto
XVI alla plenaria del Supremo Tribunale della Segnarura Apostolica del 2011
Il 4 febbraio 2011 Benedetto XVI, in occasione della prima plenaria organizzata
dalla Segnatura Apostolica doppo la promulgazione della Lex propria (21 gennaio
2008) ha ricevuto nell’udienza i membri sudetto dicasterio. Nel suo discorso il Papa
ha richiamato l’attenzione di preparazione della legge, che si avvertì l’esigenza di un
incontro periodico da dedicare alla promozione di una retta amministrazione della
giustizia nel corpo Ecclesiale. Si tratta di un lavoro faticoso, destinato a ricostruire
giuste e ordinate relazioni tra i fedeli a tra loro e l’autorità ecclesiastica. La giustizia
che la Chiesa presegue – ha sottolineato il Pontefice – può essere considerata esigenza
minima e insieme aspettativa di carità.

Por. P. Malecha, Polski wymiar sprawiedliwości…, dz. cyt., s. 49; Joannes
Paulus II, Allocutiones, 04.02.1980 r., AAS 72 (1980), s. 173.
19
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Treść: Wprowadzenie. – 1. Propozycje projektów Konstytucji RP. – 2. Postulaty
Episkopatu Polski w sprawie założeń nowej Konstytucji RP. – 3. Podstawy prawne
wolności sumienia i religii w Konstytucji RP z 1997 r. – 4. Określenie pojęcia wolności sumienia i religii. – 5. Wolność sumienia i religii zawarta w art. 53 Konstytucji RP.
– 6. Podmioty wolności sumienia i religii. – 6.1. Każdy człowiek. – 6.2. Rodzice. – 6.3.
Kościół. – 7. Przedmiot wolności sumienia i religii. – 8. Granice wolności sumienia
i religii. – Zakończenie.

Wprowadzenie
W momencie rozpoczęcia przemian ustrojowych w Polsce w czerwcu
1989 r. stosunki między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi opierały się na regulacjach prawnych trzech ustaw wyznaniowych, uchwalonych 17 maja 1989 r. Chodzi o ustawy: o stosunku
Państwa do Kościoła katolickiego1, o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania2 oraz o ubezpieczeniu społecznym duchownych3.
Reformy polityczne uchwalone w dniu 5 kwietnia 1989 r.4 przyczyniły się do rozpoczęcia publicznego dialogu, zmierzającego do
uchwalenia nowej Konstytucji. Oznaczało to początek dyskusji nad
problematyką zarówno gwarancji dla indywidualnej wolności sumienia i wyznania, jak i pełnej swobody wypełniania funkcji religijnych
i organizacyjnych przez kościoły i związki wyznaniowe. Poza tym na-

1
2
3
4

Dz. U. 1989 nr 29, poz. 154.
Dz. U. 1989 nr 29, poz. 155 z późn. zm.
Dz. U. 1989 nr 29, poz. 156.
Kallas M., Projekty konstytucyjne 1989-1991, Warszawa 1992, s. 5-6.

334

A. GOŁĘBIOWSKA

[2]

kładały na wszystkie organy publiczne obowiązek zachowania neutralnego stosunku w sprawach religijnych i światopoglądowych5.
Obowiązująca Konstytucja bierutowsko-stalinowska z 22 lipca
1952 r.6 nie spełniała wymogów demokratycznego państwa prawa.
Dlatego też w debacie nad projektem Konstytucji III Rzeczypospolitej
pojawiało się pytanie, jak sformułować zasady prezentowane przez
wyrazicieli dwóch tradycyjnie przeciwstawnych modeli, czyli zwolenników państwa świeckiego i zwolenników państwa wyznaniowego?
Z pewnością klasyfikacja ta oparta jest na założeniach ideologicznych,
w związku z tym współczesne państwa poddały modyfikacjom swoje
systemy, aby doprowadzić do utworzenia modelu pośredniego w stosunku do tych dwóch skrajnych wobec siebie modeli. Przyczynę tego
można upatrywać w świadomości wolności religijnej, jako podstawowego prawa, które należy się każdemu człowiekowi. Z tego też względu zaistniała konieczność poszanowania jej przez każdy system prawa
stanowionego7.
1. Propozycje projektów Konstytucji RP
Pierwszy etap prac nad nową Konstytucją polską trwał od 1989 do
1993 r. W tym czasie Sejm i Senat powołali Komisje Konstytucyjne.
Sformalizowanie trybu procesu legislacyjnego zaś nastąpiło w 1992 r.,
w momencie uchwalenia ustawy o trybie przygotowania i uchwalenia
Konstytucji RP. Po wyborach parlamentarnych w 1993 r. wyłoniono
następną Komisję Konstytucyjną, która rozpoczęła prace w 1994 r.
Pietrzak M., Stosunki państwo-kościół w nowej Konstytucji, Państwo i Prawo
1-2 (1997), s. 173.
6
Dz. U. 1952 nr 33, poz. 32 ze zm.
7
Krukowski J., Kościół i Państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 1993,
s. 243. Autor podkreśla, iż: „Trzeba jednak krytycznie zauważyć, że tego rodzaju klasyfikacja jest przejawem myślenia schematami – opartymi na założeniach ideologicznych – zakorzenionych w przeszłości, a oderwanymi od współczesnej kultury
prawnej. Doświadczenia historyczne wykazują bowiem, że zarówno model państwa
wyznaniowego jak i model państwa świeckiego zostały wydumane przez ideologów
w minionych warunkach historycznych. Mimo że były one narzucone społeczeństwom
poszczególnych krajów, to współcześnie istnieją tylko w założeniach ideologicznych
niektórych partii. Natomiast w systemach prawnych współczesnych państw poddane
zostały modyfikacjom zmierzającym do utworzenia modelu, który jest pośredni w stosunku do tych dwóch skrajnych”.
5
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I od tego momentu zaczął się drugi etap prac nad nową Konstytucją,
czyli od 1994 do 1997 r.8.
Był to okres wprowadzania zmian do jednolitego tekstu Projektu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Konstytucyjną
Zgromadzenia Narodowego i Zgromadzenie Narodowe w okresie od pierwszego czytania siedmiu projektów złożonych Komisji
Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, które odbyło się w dniach
21- 23 września 1994 r., do dnia 2 kwietnia 1997, kiedy została uchwalona Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej9. W publicznym dialogu
natomiast uczestniczyły partie polityczne, środowiska naukowe, jak
również osoby prywatne wypracowując i zgłaszając projekty ustawy
zasadniczej.
Dokonując krótkiej analizy oficjalnych projektów10 w zakresie regulacji wyznaniowych należy zwrócić uwagę na uwarunkowania polityczne, jakie towarzyszyły ich powstawaniu, z uwagi chociażby na to,
iż miały one istotny wpływ na formalnoprawny wyraz proponowanych
rozwiązań konstytucyjnych. Wobec tego analizując zgłoszone projekty
Konstytucji RP należy postawić pytanie, w jakim stopniu respektowane
są w nich podstawowe wartości ludzkie, jakimi są godność człowieka
i wynikające z niej prawo do wolności sumienia i religii? W projektach
tych w definiowaniu zasady wolności religijnej można zaobserwować
wpływ koncepcji ideologicznych i filozoficznych.
W związku z tym projekty te można zakwalifikować do dwóch
grup. Do pierwszej należy zaliczyć projekty Konstytucji RP, zgodnie
z którymi prawa podmiotowe do wolności religijnej uważane są za
prawa obywatelskie, a więc prawa nadane swoim obywatelom przez
władze państwowe. Koncepcje te preferowały niektóre ugrupowania
postkomunistyczne11.
Pietrzak M., Stosunki państwo- kościół..., s.174.
Dz. U. 1997 nr 78, poz. 473; Por. Sobański R., Die Bewährung der jungen polnischen Demokratie auf dem Problemfeld des Staat – Kirche – Verhältnisses, Forum
Iuridicum 2/2003, s. 159 – 172; Sobczyk P., Wolność sumienia i religii w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej - Postulaty Kościoła katolickiego, Prawo Kanoniczne 51
(2008) nr 3-4, s. 372.
10
Por. Górowska B., Wolność sumienia i religii w realiach polskich, w: Dylematy
wolności sumienia i wyznania w państwach współczesnych, Warszawa 1996, s. 111;
Małajny R. M., Dylematy wolności sumienia i wyznania w państwach współczesnych,
Warszawa 1996, s. 73-74.
11
Krukowski J., Kościół i Państwo..., s. 253.
8
9
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Takie gwarancje wolnościowe zawarte były w projekcie Konstytucji
RP przedstawionym przez Polskie Stronnictwo Ludowe, gdzie art. 15
tego projektu był następujący:
„1. Państwo zapewni obywatelom wolność sumienia i wyznania.
2. Nikt nie może uchylać się od pełnienia obowiązków publicznych
z powodu swoich przekonań lub wierzeń religijnych.
3. Nikt nie może być zmuszony do udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych”12.
Podobne stanowisko preferowało Stronnictwo Demokratyczne,
które w art. 24 projektu przedstawiało zapis, że „Poręcza się wolność
sumienia i wyznania. Nikt nie może doznać uszczerbku z powodu wyznawania jakiejkolwiek religii, wyznania lub bezwyznaniowości (...).
Państwo jest neutralne i przez swoje instytucje nie może sugerować
obywatelom określonego światopoglądu ani różnicować obywateli
w zależności od stosunku do religii. Nadużywanie religii lub bezwyznaniowości dla siania niezgody narodowej, naruszania prawa lub zakłócania ducha tolerancji jest zabronione”13. Gwarancje te posiadały
charakter pozytywistyczny i negatywny. Ponadto niektórzy autorzy
wskazują na brak w tych projektach gwarancji poszanowania wolności
religijnej w aspekcie pozytywnym14.
Stanowisko takie prezentował projekt Konstytucji Konfederacji
Polski Niepodległej, umieszczając w art. 21 zapis, według którego
„Obywatelom przysługują kardynalne prawa: wolność sumienia, wyznania lub bezwyznaniowości”15. Jednakże w tym projekcie nie podano uszczegółowienia treści tych wolności.
Druga grupa projektów Konstytucji RP preferowała filozofię prawa
naturalnego zgodnie, z którym państwo nie nadaje człowiekowi praw
wolnościowych, ale podejmuje się pełnić rolę ich gwaranta. Należy do
nich zaliczyć projekty Sejmowej i Senackiej Komisji Konstytucyjnych
z 1991 r.
W zapisach art. 28 projektu przyjętego przez Sejmową Komisję
Konstytucyjną postanowiono, że:
„1. Gwarantuje się wolność przekonań, sumienia i wyznania.
12
Kallas M., Projekty konstytucyjne..., s. 7; Grześkowiak A., Projekty konstytucji, Warszawa 1993, s. 18.
13
Tamże, s. 9-10.
14
Krukowski J., Kościół i Państwo..., s. 253.
15
Kallas M., Projekty konstytucyjne..., s. 14.
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2. Każdy ma prawo do swobodnego wyboru wyznania i praktykowania zarówno publicznie, jak i prywatnie, indywidualnie lub zbiorowo
swej wiary i wykonywania obrzędów religijnych, o ile to nie sprzeciwia się porządkowi publicznemu lub moralności publicznej.
3. Nikt nie może zostać z powodu swoich przekonań lub wyznania
ograniczony w prawach i wolnościach.
4. Rodzice oraz prawni opiekunowie mają prawo do wychowania
dzieci zgodnie ze swymi przekonaniami (wniosek mniejszości: ustęp
4 skreślić).
5. Państwo gwarantuje rodzicom oraz prawnym opiekunom prawo
do pobierania przez ich dzieci nauki religii w szkołach i w punktach
katechetycznych stosownie do ich wyznania”16.
Poza tym w grupie tej znajdował się projekt Konstytucji RP uchwalony przez Senacką Komisję Konstytucyjną, gdzie w normie art. 24
zawarto gwarancje wolności religijnej w wymiarze pozytywnym:
„1. Każdy ma prawo do wolności sumienia i religii. Prawo to obejmuje wolność do posiadania lub przyjmowania religii według własnego
wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie
lub prywatnie swej religii przez uprawianie modlitwy, kultu, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii
realizuje się także przez posiadanie kościołów czy miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących i w prawie osób do korzystania
z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.
2. Państwo uznaje prawo rodziców do zapewnienia swoim dzieciom
wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie z ich przekonaniami. Każda prawnie uznawana religia może być przedmiotem
nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszone prawo do wolności religii innych osób i prawo niewierzących.
3. Wolność uzewnętrzniania religii może podlegać jedynie ograniczeniom ustawowo przewidzianym, gdy są one konieczne dla ochrony
bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności albo praw i wolności innych osób przy poszanowaniu równości
i sprawiedliwości”17.
W komentarzach na temat nowej Ustawy Zasadniczej można było
zauważyć pogląd według którego „Dla konstrukcji demokratyczne16
17

Krukowski J., Kościół i Państwo..., s. 254.
Tamże.

338

A. GOŁĘBIOWSKA

[6]

go państwa prawnego sprawą nader istotną, ale też i nader delikatną,
jest sprawa wartości, które Konstytucja powinna wyrażać, a prawo
wartości te realizować. Można się bowiem odcinać od ideologii, jednak każde państwo istniejące aktualnie realizuje pewną filozofię, czy
chcemy tego, czy nie. Chodzi więc o to, aby postawić pewne zdrowe podstawy filozoficzne państwa, którego prawną konstrukcję daje
Konstytucja”18.
Podstawy filozoficzne państwa, pierwotne w stosunku do prawniczych koncepcji, znajdują szczególny wyraz w regulacji wolności
i praw człowieka i obywatela. Niemniej jednak respektowanie tych
wolności i praw, jak słusznie zauważają niektórzy autorzy, stanowiące
jeden z istotnych elementów funkcjonowania państwa prawa, jest podstawowym warunkiem uznania działania za sprawiedliwe19.
Rozważania dotyczące określenia stosunku między państwem
a kościołami i związkami wyznaniowymi polegały na rozstrzygnięciu
wątpliwości, czy idee tę należy umieścić wśród zasad ustrojowych.
Alternatywą dla tego rozwiązania było powiązanie jej z wolnością sumienia i wyznania, a tym samym pomniejszenie jej znaczenia ustrojowego. W rezultacie zdecydowano nadać sprawom wyznaniowym
rangę konstytucyjną i umieścić je wśród zasad ustrojowych20.
Twórcy Konstytucji zdawali sobie sprawę z tego, że Ustawa
Zasadnicza wymaga wprowadzenia rozwiązań, które określałyby podstawy państwa i jego porządku prawnego, a także określenia koncepcji praw człowieka i ich katalogu21. Istotną kwestią jest fakt przyjęcia
przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych. Z uwagi
na to przy tworzeniu katalogu wolności i praw człowieka i obywatela
twórcy Konstytucji RP korzystali z aktów prawa międzynarodowego. Jeszcze przed przyjęciem nowej Konstytucji Polska ratyfikowała
Pakty Praw Politycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz
Europejską Konwencję o Ochronie Praw i Podstawowych Wolności.
Nie ulega wątpliwości, że ogromne znaczenie w debacie konstytucyjnej w kwestii katalogu wolności i praw człowieka i obywatela, która
Zakrzewska J., Wypowiedź, w: Komisja Konstytucyjna. Biuletyn I, Warszawa
1990, s. 9.
19
Por. Sobczyk P., Wolność sumienia i religii..., s. 208.
20
Por. Pietrzak M., Stosunki państwo-kościół..., s. 176.
21
Por. Piechowiak M., Pojęcie praw człowieka, w: Podstawowe prawa jednostki
i ich sądowa ochrona, Wiśniewski L., (red.), Warszawa 1997, s. 21.
18
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trwała od 1989 r., była oczywiście sprawa dotycząca regulacji wolności religijnej. Zdaniem Jana Pawła II wolność religijna „jest pierwszym
i niezbędnym prawem osoby ludzkiej, a nawet więcej, można powiedzieć, że w stopniu w jakim dotyka ona najbardziej intymnej strony
ducha, podtrzymuje głęboko zakotwiczoną w każdej osobie rację bytu
innych wolności”22.
Z wypowiedzi Ojca Św. Jana Pawła II wynika, że istotą wolności
religijnej jest naturalna zdolność człowieka do poznawania prawdy
obiektywnej, dotyczącej sensu jego życia, z tym, że zdolność ta ma
swoje źródło w naturze ludzkiej. Zatem zgodnie z tym co twierdzą niektórzy autorzy wolność religijna w wymiarze indywidualnym uznawana jest za podmiotowe prawo człowieka23.
Kwestia ta znajduje potwierdzenie w dokumentach, dotyczących
wolności religijnej, czyli: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka24,
Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych25, Akcie Końcowym Kon
ferencji w Sprawie Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z dnia
1 sierpnia 1975 r. podpisanym w Helsinkach26, Deklaracji o wolnoJan Paweł II., Dokument Stolicy Apostolskiej o wolności religijnej z 1 września
1980 r., L’Osservatore Romano, Wydanie polskie (1980), nr 10, s. 8.
23
Por. Mazurek F. J., Prawo człowieka do wolności religijnej, w: Kościół i prawo,
T. 5, Lublin 1988, s. 96.
24
Dz. U. 1993 nr 61, poz. 175. Z art. 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
wynika, że: „Każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi publicznie
i prywatnie poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie
obyczajów”.
25
Dz. U. 1977 nr 38, poz. 167. W Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich
i Politycznych, zwłaszcza w art. 18 zostały wymienione formy korzystania z wolności
religijnej zgodnie ze standardami międzynarodowymi: „Każdy ma prawo do wolności
myśli, sumienia i wyznania. Prawo to obejmuje wolność posiadania lub przyjmowania
wyznania lub przekonań według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub prywatnie swej religii lub przekonań przez uprawianie kultu, uczestniczenia
w obrzędach, praktykowanie i nauczanie”.
26
Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, 1 sierpnia
1975, Warszawa 1980; Rajecki R., Stolica Apostolska i proces KBWE, Chrześcijanin
w Świecie nr 7 (1985), s. 47 – 73. W dokumencie wskazano zasadę według której:
„Państwa uczestniczące będą szanować prawa człowieka i podstawowe wolności, włączając w to wolność myśli, sumienia, religii lub przekonań każdego bez względu na
różnice rasy, płci, języka lub religii. Będą one popierać i zachęcać do efektywnego korzystania z obywatelskich, politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturalnych
22
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ści religijnej światowej Rady Kościołów z Amsterdamu (1948 r.),
a w ostatecznej wersji z New Delhi (1961 r.), Deklaracji o wolności religijnej Dignitatis humanae Soboru Watykańskiego II27, a także
Dokumencie Stolicy Apostolskiej o wolności religijnej Jana Pawła II
przesłanym szefom Państw – sygnatariuszy Aktu Końcowego Konfe
rencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie przed konferencją
w Madrycie (13 września1980 r.)28. Oprócz dokumentów międzynarodowych i ponadnarodowych twórcy Ustawy Zasadniczej uwzględnili
także akt prawny, jakim jest Kodeks cywilny z 1964 r.29, który w dyspozycjach art. 23 i 24 wymienia wolność sumienia i wyznania, traktując je, jako dobro osobiste.
Kwestię wolności religijnej w projektach Konstytucji RP z 1997 r.
traktowano głównie kierując się racjami politycznymi. Brano pod
uwagę także doświadczenia Polski w dziedzinie tolerancji i wolności
religijnej z uwzględnieniem dokumentów międzynarodowych. Aby
i innych praw i wolności, które będą uznawać i szanować wolność jednostki w zakresie wyznawania i praktykowania, indywidualnie lub wespół z innymi, religii lub przekonań zgodnie z nakazami jej własnego sumienia”.
27
Declaratio de libertata religiosa Dignitatis humanae, 7 December 1965, AAS 58
(1966) 929-946 Tekst polski, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje,
Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 87 – 95. W nr 2 Deklaracji podkreś
lono, że: „Osoba ludzka ma prawo do wolności religijnej. Tego rodzaju zaś wolność
polega na tym, że wszyscy ludzie powinni być wolni od przymusu ze strony czy to poszczególnych ludzi, czy to zbiorowisk społecznych i jakiejkolwiek władzy, tak aby
w sprawach religijnych nikogo nie przymuszano do działania wbrew jego sumieniu ani
nie przeszkadzano mu w działaniu według swego sumienia, prywatnym i publicznym,
indywidualnym lub w łączności z innymi, byleby w godziwym zakresie”.
28
Jan Paweł II, Dokument Stolicy Apostolskiej o wolności religijnej, L’Osservatore
Romano nr 10 (1981), s. 7 – 8. W nr 4 Dokumentu napisano, iż wolność religijna polega na „możności oddawania czci Bogu zgodnie z wymaganiami prawego sumienia oraz wyznawania religii prywatnie i publicznie”. Poza tym stwierdzono, iż
wolność religijna obejmuje: „wolność przyłączenia się lub nie do określonego wierzenia i do odpowiadającej mu wspólnoty wyznaniowej; wolność spełniania indywidualnie i zbiorowo, prywatnie i publicznie aktów modlitewnych i kultowych oraz
posiadania kościołów i miejsc kultu w takiej ilości, jakiej wymagają potrzeby wierzących; wolność osób w korzystaniu z opieki religijnej wszędzie tam, gdzie się znajdują,
szczególnie w zakładach opieki społecznej (klinikach, szpitalach), w koszarach wojskowych i miejscach pełnienia alternatywnej do wojskowej służby cywilnej, jak również w więzieniach”.
29
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz.
92 z późn. zm.)
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zrealizować tak trudne zadania stojące przed twórcami Konstytucji
RP niektórzy autorzy słusznie wskazywali na potrzebę uwzględnienia
systemu wartości chrześcijańskich zakorzenionych w polskiej kulturze
narodowej30.
Znawcy tematu stanowczo podkreślali, że negacja systemu wartości
byłaby sprawą patologiczną i tragiczną dla całego narodu polskiego,
dlatego też obawy, że uwzględnienie systemu wartości chrześcijańskich
może doprowadzić do nadania państwu charakteru wyznaniowego jest
nieuzasadnione i wynika z niezrozumienia jego istoty31. W związku
z tym wartości chrześcijańskie powinny zostać zapisane i zagwarantowane w nowej Konstytucji, ponieważ poszanowanie fundamentalnej
wartości, jaką jest godność osoby ludzkiej oraz wprowadzenie skutecznych gwarancji praw człowieka wynikają z tej właśnie godności32.
2. Postulaty Episkopatu Polski w sprawie założeń nowej
Konstytucji RP
Kościół katolicki podobnie zresztą, jak i inne kościoły i związki wyznaniowe zaangażował się w proces tworzenia Ustawy Zasadniczej.
Uwzględniono w tym przypadku fakt, że konstytucja państwa wyrasta
z tradycji narodowej i jest rezultatem różnych tendencji ideologicznych. Formuły wpisywane do aktów nadrzędnych w hierarchii źródeł
prawa konkretnego państwa, są wyrazem porozumienia społecznego,
które określa się, jako „formuły kompromisowe”33. Analizując udział
Kościoła katolickiego w Polsce w procesie tworzenia nowej Konstytucji
RP można zauważyć recepcję nauczania Soboru Watykańskiego II34.
Wobec tego korzystając z zasad wypracowanych podczas Vatica
num II Kościół katolicki stanowisko swoje wyraził w piśmie z 16 czerw
ca 1990 r. w sprawie założeń aksjologicznych nowej Konstytucji RP.
Dołączono do niego pismo wcześniejsze z dnia 26 lutego 1947 r.,
pt. „Katolickie postulaty konstytucyjne”35. Stanowisko Episkopatu
Por. Krukowski J., Kościół i Państwo..., s. 257-258.
Por. Tamże, s. 258.
32
Por. Tamże.
33
Krukowski J., Relacje Państwo-Kościół w konstytucjach współczesnych państw,
Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1996, s. 57.
34
Por. Sobczyk P., Kościół a wspólnoty polityczne, Warszawa 2005, s. 87-148.
35
Por. Pismo Okólne Biura Prasowego Episkopatu Polski z dnia 15-21 kwietnia
1991 r., s. 2 – 3; Kallas M., Projekty Konstytucyjne…, s. 7-54.
30
31
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Polski w tej sprawie nie było projektem Konstytucji RP tylko zawierało najważniejsze postulaty i uwagi Kościoła katolickiego, dotyczące
przyszłej Ustawy Zasadniczej Rzeczypospolitej Polskiej. Treść dokumentów Konferencji Episkopatu Polski odnosiła się do kwestii wartości podstawowych Konstytucji, normatywnego jej charakteru, a także
katalogu praw przyrodzonych i relacji Państwo a Kościół katolicki36.
W proces tworzenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zaangażowano specjalny Zespół Episkopatu do spraw Konstytucji pod
przewodnictwem abpa J. Michalika. W skład jego wchodzili: prof.
A. Grześkowiak, prof. W. Chrzanowski, doc. M. Granat, senator
W. Piotrowski, prof. A. Stelmachowski, senator J. Stępień, a także
ks. prof. W. Góralski, bp Z. Kamiński, ks. prof. J. Krukowski, ks. prof.
R. Sobański37. Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Konstytu
cyjnej, w posiedzeniach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Na
rodowego uczestniczył przedstawiciel Sekretariatu Episkopatu Polski
ks. prof. J. Krukowski, który ustosunkowywał się na bieżąco do proponowanych zapisów. Dotyczyły one założeń aksjologicznych oraz zasady
wolności religijnej w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym38.
Oceniając postulaty Episkopatu Polski dotyczące zasady wolności
religijnej, sformułowane w dokumentach z 1947 r. i 1990 r. należy
przypomnieć naukę Kościoła katolickiego przedstawioną w Deklaracji
Dignitatis humanae Soboru Watykańskiego II. Zgodnie z soborową
koncepcją zasada wolności religijnej zakorzeniona jest w godności
osoby ludzkiej, którą można poznać za pomocą rozumu i objawienia
Bożego. Z kolei rozum i objawienie Boże są elementami wolności religijnej, jakimi są podstawa, podmiot, przedmiot i granice.
Przed Soborem Watykańskim II w Kościele katolickim istniało przekonanie, że wolność religijna zagwarantowana jest tylko dla katoliStanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie założeń aksjologicznych nowej Konstytucji z dnia 16 czerwca 1990 r., Sekretariat Episkopatu Polski
w Warszawie, SEP-0210-1, s. 1-6.
37
Por. Sobczyk P., Stanowisko Prymasa Polski w sprawie wartości i wolności religijnej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Annales Canonici 3 (2007), s. 231-244.
38
Por. Sobczyk P., Udział przedstawiciela Episkopatu Polski w pracach Komisji
Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego nad artykułem 25 Konstytucji Rzeczypospo
litej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, w: Ecclesia et Status. Księga Jubileuszowa
z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego, Dębiński A.,
Orzeszyna K., Sitarz M., (red.), Lublin 2005, s. 859-887.
36
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ków, a tolerancja religijna dla ludzi wszystkich innych wyznań39. Sobór
Watykański natomiast uznał, iż podmiotami tej wolności są wszyscy
ludzie, bez względu na przynależność wyznaniową40. Z tego punktu
widzenia istotny wydaje się fakt, że w dokumencie Episkopatu Polski
z 1947 r. nie ma rozróżnienia między wolnością dla katolików a tolerancją dla wszystkich innych ludzi. Wobec tego taki sposób myślenia
i odczuwania oraz wypowiadania się Episkopatu Polski oznacza, iż
pod tym względem wyprzedził Sobór Watykański II, traktując wolność
religijną, jako integralny element wolności ludzkiej41.
W dokumencie z 1947 r. Episkopat Polski postulował, aby:
„Konstytucja nakładając obywatelom obowiązki wypływające z istoty
i zadań państwa powinna uszanować ich przyrodzoną wolność ludzką
ograniczając ją jedynie o tyle, o ile tego wymaga wspólne dobro i bezpieczeństwo. Wolność obywatelską pojmować należy, jako wolność
osobistą, jako wolność wierzeń religijnych i kultu, jako wolność przekonań, słowa, pisma, zrzeszania się oraz jako swobodę przynależenia
do grup politycznych i swobodę wyboru organizacji zawodowych”42.
Postulaty dotyczące wolności religijnej w wymiarze indywidualnym
i wspólnotowym zostały przedstawione w dokumencie z 16 czerwca 1990 r. Zgodnie z założeniami przedstawionymi przez Episkopat
Polski prawa przyrodzone osoby powinny być w nowej Konstytucji
RP prezentowane według, tzw. porządku odniesień: „życie, zdrowie,
godność, wolność myślenia, wolność działania oraz rozwój osobowości”43. Autorzy dokumentu odnosząc się natomiast do praw przyrodzoPor. Mattai G., Morale politica, Edizioni Dehoniane, Bologna 1971, s. 256.
Por. Minnerath R., The experience of the Catholic Church in structuring its relationship with States in the 20th century, Forum Iuridicum 2 (2003), s. 157.
41
Por. Krukowski J., Kościół i Państwo…, s. 247. Autor przypomniał stanowisko Episkopatu, który postulował, że: „Konstytucja nakładając obywatelom obowiązki wypływające z istoty i zadań państwa powinna uszanować ich przyrodzoną wolność
ludzką ograniczając ją jedynie o tyle, o ile tego wymaga wspólne dobro i bezpieczeństwo. Wolność obywatelską pojmować należy jako wolność osobistą, jako wolność
wierzeń religijnych i kultu, jako wolność przekonań, słowa, pisma, zrzeszania się
oraz jako swobodę przynależenia do grup politycznych i swobodę wyboru organizacji zawodowych”.
42
Borecki P., Koncepcje stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi
w projektach i postulatach konstytucyjnych, Warszawa 2002, s. 20.
43
Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski…, s. 4.
39
40
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nych wspólnot ludzkich przedstawili następujące kryteria: „byt, dobre
imię, funkcjonowanie i rozwój wspólnoty”44.
Nawiązując do postulatów dotyczących wolności religijnej w wymiarze indywidualnym w dokumencie Konferencji Episkopatu Polski
z 16 czerwca 1990 r. wpisano „wolność sumienia i wyznań religijnych;
wolność wyrażania myśli, poglądów i uczuć; wolność uzewnętrzniania
i praktykowania obrzędów religijnych; prawo rodziców do wychowania swych dzieci zgodnie z ich przekonaniami, zwłaszcza prawo do
pobierania przez ich dzieci nauki religii w szkole”45. Postulaty te oznaczają, że podmiotem wolności religijnej w aspekcie indywidualnym
jest każda jednostka ludzka, a także rodzice w zakresie wychowania
moralnego i religijnego swoich dzieci46. W tej kwestii Episkopat podkreśla, iż „Konstytucja powinna zapewnić rodzicom katolickim chrześcijańskie wychowanie dzieci i udzielanie tymże nauki religii zarówno
w szkołach publicznych, jak i prywatnych”47.
Z kolei postulaty dotyczące wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym w dokumencie Episkopatu Polski z 1990 r. obejmują: „prawo wspólnoty do istnienia, prawo każdej osoby do utworzenia wraz
z innymi osobami wspólnoty, prawo każdego do manifestowania swej
przynależności do wspólnoty, prawo wspólnoty do samoorganizacji, prawo do samodzielnego zarządzania swoimi sprawami, prawo
Tamże.
Tamże.
46
Por. Krukowski J., Kościół i Państwo…, s. 247. Autor przypomina postulaty zawarte w dokumencie Konferencji Episkopatu z 1990 r., które obejmowały: „1. (…)
swobodę wykonywania (przez Kościół) władzy duchowej i jurysdykcji, rządzenia się
własnym prawem, odprawiania kultu, nauczania oraz religijnej działalności w zakresie własnych posłannictw; 2. prawo Kościoła do zakładania i prowadzenia seminariów
większych i mniejszych, do tworzenia zakonów, zgromadzeń i ich domów, do otwierania i prowadzenia, zgodnie z przepisami prawa państwowego, organizacji katolickich,
przedszkoli, ochronek, sierocińców, domów dzieci, szkół wszelkich typów, zakładów
wychowawczych i opiekuńczych, szpitali i domów starców, organizacji i instytucji dobroczynnych, prasy, drukarń i zakładów wydawniczych; 3. prawo własności Kościoła
w stosunku do kościołów, kaplic i cmentarzy oraz majątku ruchomego i nieruchomego, który Kościół posiada lub nabędzie (…) potwierdzenie Kościołowi i jego osobom
moralnym prawa nabywania majątku ruchomego oraz prawa zarządzania nim i wyzbywania się go zgodnie z przepisami prawa państwowego”. Postulaty te zrealizowano
w ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego i ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 1989 r.
47
Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski…, s. 4.
44
45
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wspólnoty do dobrego imienia, prawo wspólnoty do zintegrowanego
rozwoju”48.
Zdaniem Episkopatu Polski istnieje konieczność umieszczenia
w postanowieniach nowej Konstytucji wszystkich przyrodzonych
i niezbywalnych praw osoby, wspólnot ludzkich i wspólnoty obywateli państwa. Wobec tego zrozumiałe jest, że każdemu z tych praw odpowiada obowiązek organu państwa, wspólnoty lub osoby. Dotyczy
to „granicy prawnej ochrony prawa przyrodzonego”, bowiem na państwie ciąży obowiązek ustawowego jej określenia i uregulowania obowiązków państwa, wspólnot i osób w tym zakresie49. Z uwagi na to,
jeżeli uregulowania konstytucyjne potwierdzają prawa przyrodzone to
oznacza, że wiążą wszystkie organy państwowe, a więc, jeżeli prawa te
zostaną naruszone, to każdy może wnieść skargę do sądu.
Propozycje przepisów konstytucyjnych w sprawie ochrony życia,
wychowania dzieci i wolności sumienia i wyznania zostały przedstawione w „Projekcie zapisu do Konstytucji” wydanym przez Sekretariat
Episkopatu Polski z dnia 6 lipca 1990 r.50. Opracowano go w nawiązaniu do udziału bpa A. Orszulika w posiedzeniu Komisji Konstytucyjnej
Senatu z dnia 18 kwietnia 1990 r. Bp Orszulik przedstawiał pogląd
usunięcia z Konstytucji RP postanowień dotyczących rozdziału państwa i Kościoła51.
„Projekt zapisu do Konstytucji” zwłaszcza w punkcie 3, pt.
„W sprawie wolności sumienia i wyznania” zawierał postulaty wolności religijnej w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym. Wobec
tego zastanawiając się nad znaczeniem terminu „wolność sumienia
i wyznania” należy wyjaśnić, że w aktach prawa międzynarodowego
używa się określenia „wolność sumienia i religii”. Niektórzy autorzy
słusznie podkreślają, że wolność religii jest prawem człowieka, które
zalicza się do, tzw. pierwszej kategorii praw człowieka, a nie jest praTamże, s. 4-5.
Por. Tamże, s. 3.
50
Projekt zapisu do Konstytucji, Sekretariat Episkopatu Polski w Warszawie, Zał.
Nr 1 do SEP-0210-B11 (18), s. 1. Projekt został przesłany przez Sekretarza Episkopatu
Polski bpa Alojzego Orszulika do Przewodniczącego Podkomisji Sejmowej
Konstytucyjnej Hanny Suchockiej „zgodnie z prośbą”.
51
Por. Chruściak R., Osiatyński W., Tworzenie konstytucji w Polsce w latach
1989-1997, Warszawa 2001, s. 46.
48
49
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wem obywatelskim52. Podobnie, jak w aktach prawa międzynarodowego w nauczaniu Kościoła katolickiego również używa się terminu
„wolność sumienia i religii”53.
Powracając do „Projektu zapisu do Konstytucji” należy wyjaśnić, iż
termin „wolność sumienia i wyznania“ nawiązywał do zapisów art. 70
ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r.
Zapisano w nim, że „Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia obywatelom wolność sumienia i wyznania”. Jednakże warto w tym miejscu
poczynić uwagę, ponieważ przy określaniu tej wolności przez konstytucję, czy też akty prawa międzynarodowego spotyka się rozbieżność
nazw i terminów, a mianowicie stosuje się określenie wolność religijna
w wymiarze indywidualnym, wolność sumienia i wyznania, wolność
myśli i przekonań, wolność kultu, wierzeń, itd.54. I chociaż niektórzy
autorzy pojęcie „wolność sumienia i wyznania” oraz „wolność sumienia i religii” stosują zamiennie, to nie oznacza, że terminy te posiadają
taki sam zakres znaczeniowy55.
W numerze 1 „Projektu zapisu” wskazano, iż „Wszystkim obywatelom gwarantuje się wolność sumienia i wyznania”. W dalszej części
tego numeru podkreślono, że „Żaden obywatel nie może być z powodu swego wyznania i przekonań religijnych ograniczony w prawach
przysługujących innym obywatelom”56. Wynika z tego, że zasadę równości sformułowano negatywnie, w odniesieniu do wolności sumienia
i wyznania, ponieważ wyraża się ona w zakazie ograniczania kogokolwiek w prawach przysługujących innym obywatelom. W takim razie pojęcie „wolności sumienia i religii” z uwagi na zapis „wszystkim
obywatelom” zostało zaliczone do praw obywatelskich, a nie do praw
człowieka.
W związku z tym powstaje wątpliwość i nasuwa się pytanie, czy
stanowisko przedstawione przez Sekretariat Episkopatu Polski było
Por. Sobczyk P., Wolność sumienia i religii…, s. 378.
Krukowski J., Kościół i Państwo…, s. 292.
54
Por. Misztal H., Wolność religijna, w: Prawo wyznaniowe, Lublin 2000, s. 207;
Sobczyk P., Wolność sumienia i religii w art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r., Prawo Kanoniczne 44 (2001) nr 3-4, s. 211; Pietrzak M.,
Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999, s. 19.
55
Por. Zieliński T., Klauzule prawnowyznaniowe jednolitego projektu Konstytucji
RR. (Uwagi de lege fundamentale ferenda), Państwo i Prawo 1-2(1997), s. 83.
56
Projekt zapisu do Konstytucji…, s. 47.
52
53
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świadome, czy też popełniono błąd? Analizując tę kwestię można
dojść do wniosku, że raczej zaistniał błąd, gdyż wskazuje na to okreś
lenie podmiotu wolności religijnej, gdzie termin „każdy” zawarte jest
w numerze 2. W myśl tego zapisu „Każdy” ma prawo wyznawania
i praktykowania zarówno publicznie, jak i prywatnie, indywidualnie lub z innymi swej wiary i wykonywania obrzędów swojej religii,
o ile to nie sprzeciwia się porządkowi publicznemu ani obyczajowości publicznej”57. Wynika z tego, że w „Projekcie zapisu” wyznawanie
i praktykowanie może ulec ograniczeniu z uwagi na „porządek publiczny” i „obyczajowość publiczną”, które zostały zaczerpnięte z postanowienia art. 111 Konstytucji marcowej z 1921 r.58.
W wypowiedziach zawartych w „Liście Episkopatu Polski w sprawie Konstytucji” z dnia 22 października 1994 r. podkreślono, iż „Jako
biskupi i obywatele mamy jednak prawo troszczyć się o zasady moralne życia publicznego oraz wartości, które będą kształtować postawy
milionów ludzi”59. Kwestie te zostały potwierdzone przez biskupów
zebranych na 284. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski w dniu
14 września 1996 r.60. Ponadto biskupi wyrazili przekonanie, iż jednym
z najważniejszych praw jest prawo do wolności religijnej.
Wobec tego zwracając uwagę Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia
Narodowego na problematykę wolności sumienia i religii oraz umieszczając ją w katalogu wolności i praw człowieka i obywatela biskupi
podkreślili, że „zadaniem państwa jest zabezpieczyć fundamentalne
prawa w stosunku do wszystkich obywateli, indywidualnie i we wspólnotach, także religijnych”61. W związku z tym analizując wypowiedzi
Konferencji Episkopatu Polski z lat 1990-1997 na temat wolności religijnej w wymiarze indywidualnym należy zauważyć, że pojawiły
się tam najistotniejsze aspekty nauczania Soboru Watykańskiego II,
a zwłaszcza Deklaracji o wolności religijnej Dignitatis humanae62.
Tamże.
Dz. U. nr 44, poz. 267.
59
List Episkopatu Polski w sprawie Konstytucji. Do wiernych Kościoła i wszystkich
ludzi dobrej woli, L’Osservatore Romano. Wydanie polskie 12 (168), 1994, s. 48.
60
Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, L’Osservatore Romano. Wydanie polskie 11-12 (188), 1996, s. 53.
61
Tamże.
62
Por. Sobczyk P., Wolność sumienia i religii…, s. 382; Sobański R., Die
Bewahrung der jungen polnischen Demokratie auf dem Problemfeld des Staat-KircheVerhaltnisses, Forum Iuridicum 2 (2003), s. 159-172.
57
58
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3. Podstawy prawne wolności sumienia i religii w Konstytucji RP
z 1997 r.
Nowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona
w trzecim czytaniu przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia
1997 r.63. Przyjęta została w referendum konstytucyjnym 25 maja 1997 r.,
i podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., a weszła w życie 17 października 1997 r.64. Systematyka
Rozdziału II Konstytucji RP „Wolność, Prawa i Obowiązki Człowieka
i Obywatela”, a także katalog konkretnych wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela korespondują z aktami prawa międzynarodowego i ponadnarodowego.
Z pewnością wpływ na treść regulacji konstytucyjnych w tym zakresie miały ratyfikowane przez Polskę jeszcze przed przyjęciem
obowiązującej Konstytucji RP dokumenty międzynarodowe, tj. Pow
szechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 10 grudnia 1948 r.65,
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych66, a także
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kultural
nych z 16 grudnia 1966 r.67, jak również Konwencja o Ochronie Praw
i Podstawowych Wolności Człowieka68. Oznacza to, że twórcy Konsty
tucji RP przy tworzeniu katalogu wolności i praw człowieka i obywatela korzystali z tych aktów prawnych.
4. Określenie pojęcia „wolność sumienia i religii”
W postanowieniach Konstytucji RP z 1997 r. znajdują się dyrektywy, dotyczące wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela
zawarte w dyspozycjach art. 30 - 37, które wymieniają takie wartości, jak godność, wolność i równość69. Zasadnicze znaczenie natomiast
posiada godność, która zawarta jest w normie art. 30 Konstytucji RP.
Wobec tego nasuwa się pytanie, czy dyspozycja art. 30 wyjaśnia wątp
Dz. U. 1997 nr 78, poz. 473.
Por. Sagan S., Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 1999, s. 73.
65
Zbiór Dokumentów nr 10 – 11 (1958), poz. 177.
66
Dz. U. 1977 nr 38, poz. 168.
67
Dz. U. 1977 nr 38, poz. 169.
68
Por. Uruszczak W., Zarzycki Z., Prawo wyznaniowe, Zakamycze 2003;
Wojtyczek K., Pojęcie praw człowieka, w: Prawo konstytucyjne RP, Sarnecki P.,
(red.), wyd. 3, Warszawa 1999, s. 57.
69
Por. Sobczyk P., Wolność sumienia i religii w art. 53 Konstytucji..., s. 211.
63
64
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liwość dotyczącą tego, czy Konstytucja RP ma być pojmowana w sensie formalnym, czy też materialnym. Wyjaśniając tę kwestię należy
przytoczyć postanowienie art. 1 Konstytucji RP, gdzie stwierdzono,
że w ustalaniu relacji między państwem a związkami wyznaniowymi w Polsce podstawowe znaczenie posiada zasada „demokratycznego państwa prawa”. Z uwagi na to, iż zasada ta może być pojmowana
zarówno w aspekcie formalnym (pozytywistycznie), jak i w aspekcie
materialnym (aksjologicznie), dlatego też powstałą wątpliwość należy
wyjaśnić, biorąc pod uwagę aksjologiczne rozumienie tej zasady, na co
wskazuje niewątpliwie postanowienie art. 30 Konstytucji RP i preambuła do Konstytucji70.
Z analizy dyspozycji art. 30 wynika, iż „źródłem praw i wolności
człowieka i obywatela” jest „przyrodzona godność ludzka”. Preambuła
natomiast podaje, iż porządek prawny posiada swoje korzenie
w „chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartoś
ciach”. Wobec tego wyjaśniając podniesioną kwestię należy stwierdzić, iż faktycznie na aksjologiczne uzasadnienie wskazuje dwukrotne
odniesienie się do Boga (invocatio Dei) wpisane do preambuły71.
Pierwsze z nich wyraża poszanowanie wiary wspólnej dla wyznawców wszystkich religii, bowiem „Bóg jest źródłem” uniwersalnych wartości „prawdy, dobra, piękna i sprawiedliwości”. Ponadto
uwzględniając zasadę pluralizmu światopoglądowego współczesnego
społeczeństwa twórcy Konstytucji RP wyrazili przekonanie o istnieniu
„innego źródła” tych wartości.
Drugie natomiast stwierdza odpowiedzialność twórców Konstytucji
RP „przed Bogiem lub sumieniem”. Słowo „lub” w tym kontekście
pełni rolę łącznika, jeżeli chodzi o ludzi wierzących, natomiast rozłącznika w przypadku ludzi niewierzących. W związku z tym, że formuły
konstytucyjne opierają się na wartościach etycznych, których państwo
nie stanowi, ale z ich istnieniem powinno się liczyć, dlatego też przekaźnikami tych wartości są Kościół i inne związki wyznaniowe72.
Wracając do postanowienia zawartego w art. 30 Konstytucji RP należy zauważyć, że źródłem praw i wolności człowieka i obywatela,
w tym wolności sumienia i religii, jest „przyrodzona i niezbywalna
70
71
72

Por. Krukowski J., Religia i wolność religijna…, s. 99.
Por. Tamże.
Por. Tamże.
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godność człowieka”. Ponadto „jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”73.
Z kolei postanowienie art. 31 Konstytucji RP z 1997 r. wymienia
następną wartość, jaką jest wolność, która w szczególny sposób chroniona jest przez państwo. Wyraża się w czynieniu tego, co dana osoba uważa za słuszne, pod warunkiem, że nie narusza wolności i praw
innych osób. Wartością zapisaną w normie art. 32 Konstytucji RP jest
równość, stanowiąca prawo wszystkich osób znajdujących się w zasięgu działania polskiego prawa, będącej jednocześnie obowiązkiem
Rzeczypospolitej74. Wartości te są dyrektywami interpretacyjnymi
Rozdziału II Konstytucji RP.
Rozumienie godności osoby ludzkiej, jako podstawy wolności religijnej przedstawia przemówienie wygłoszone podczas III Sesji Soboru
Watykańskiego II wygłoszone przez abp Karola Wojtyłę. W swojej wypowiedzi zaznaczył, iż „godność osoby ludzkiej” stanowi „głos naszej
epoki”, czyli „niezależnie od różnic światopoglądowych wszyscy zgadzają się ze stwierdzeniem, iż człowiek, jako osoba posiada naturalną
wielkość i zajmuje pozycję nadrzędną w stosunku do całej przyrody,
którą wciąż przeobraża i podnosi na swój poziom. Przekonanie to tkwi
korzeniami w doświadczeniu każdego człowieka i znajduje potwierdzenie w doświadczeniu historii, kultury, techniki, twórczości, produkcji i doprowadza do zrozumienia osoby oraz jej godności”75.
Obok zasady poszanowania godności, wolności i równości Rozdział
II Konstytucji RP z 1997 r. zawiera kodyfikację prawa naturalnego,
z racji tego, iż rozróżnia wolności i prawa osobiste (art. 38 - 56), wolności i prawa polityczne (art. 57 - 63), wolności i prawa ekonomiczne,
socjalne i kulturalne (art. 64 - 76), a także środki ochrony wolności
i praw (art. 77 - 81) i obowiązki obywateli (art. 82 - 86)76. Z komentarzy autorów wynika, że: „W ten sposób państwo uznaje wyższość
73
Krukowski J., Godność człowieka podstawą konstytucyjnego katalogu praw
i wolności jednostki, w: Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Wiśniewski L.,
(red.), Warszawa 1997, s. 48-50.
74
Por. Majchrowski J., Winczorek P., Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej
Polskiej, Warszawa1998, s. 60.
75
Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Styczeń T., (red.),
Lublin 1994, s. 418-419.
76
Por. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Komentarz, Kraków 1998, s. 50.
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wolności i praw człowieka jako tych, którymi nie może dysponować,
chociaż i w zakresie określania praw obywatela związane jest porządkiem demokratycznym i normami międzynarodowymi”77.
5. Wolność sumienia i religii zawarta w art. 53 Konstytucji RP
Konstytucja RP z 1997 r. nie definiuje wolności sumienia, ale zawiera konkretyzację wolności religii, gdzie w postanowieniu art. 53
ust. 2 stwierdza, że „Wolność religii obejmuje wolność posiadania lub
przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania
indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie swojej religii
przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie”. Dyspozycja art. 53 Konstytucji RP była efektem trwającej od 1989 r. debaty konstytucyjnej, gdzie ścierały się różne
założenia ideologiczne prezentowane przez ugrupowania polityczne78.
Niemniej jednak norma art. 53 Konstytucji zawierająca wolności sumienia i religii stała się istotną kwestią w uznaniu i poszanowaniu tej
wolności, którą jest godność osoby ludzkiej.
Rozważania na ten temat należy poprzedzić wyjaśnieniem kilku
podstawowych kwestii. Przede wszystkim należy zauważyć, że w ujęciu Konstytucji RP z 1997 r. „Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii”. Ponadto „Wolność religii obejmuje wolność posiadania
lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie swojej
religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach,
praktykowanie i nauczanie”.
Poza tym „Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń
i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz
prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują”. Ponadto „Rodzice mają prawo do zapewnienia swoim dzieciom
wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi
przekonaniami”.
Z treści postanowienia art. 53 Konstytucji RP wynika, że „Religia
kościoła lub związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może
Kruk M., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z komentarzem, Warszawa
1998, s. 60.
78
Por. Zakrzewski W., Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, w: Polskie prawo konstytucyjne, Skrzydło W., (red.), Lublin 1997, s. 179.
77
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być naruszona wolność sumienia i religii innych osób”. Warto zwrócić
uwagę na fakt, iż „Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne
do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia,
moralności lub wolności i praw innych osób”. Oznacza to, że „Nikt
nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nie uczestniczenia
w praktykach religijnych”, jak również „Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania”.
Z przedstawionych założeń dotyczących problematyki wolności
sumienia i religii zawartej w dyspozycji art. 53 Konstytucji RP wynika, że jest ona „pierwszym i niezbędnym prawem osoby ludzkiej
(…) można powiedzieć, że w stopniu w jakim dotyka ona najbardziej
intymnej strony ducha, podtrzymuje głęboko zakotwiczoną w każdej osobie rację bytu innych wolności”79. Postanowienie art. 53 ust. 1
Konstytucji określa wolność religijną w wymiarze indywidualnym terminem: „wolność sumienia i religii”.
W prawie konstytucyjnym, międzynarodowym i wyznaniowym
stosuje się różne terminy: wolności religijna w wymiarze indywidualnym, wolność sumienia i wyznania, wolność myśli i przekonań,
wolność kultu, wolność wierzeń, wolność wyznawania i głoszenia
religijnych, areligijnych oraz antyreligijnych idei i doktryn80. W polskim prawie krajowym są to pojęcia nowe, natomiast w ratyfikowanych przez Polskę umowach międzynarodowych terminy te występują
w zbliżonej postaci. Niektórzy autorzy mają zastrzeżenia do stosowania w sposób zamienny pojęć „wolność sumienia i wyznania” oraz
„wolność sumienia i religii”, bowiem dopatrują się w tych terminach
innego zakresu znaczeniowego81. Poza tym istnieje pogląd, iż pojęcie
„wolność sumienia i religii” zastosowane w normie art. 53 Konstytucji
RP może spowodować wyłączenie z zakresu podmiotów tej wolności
osoby areligijne82.

79
80
81
82

Jan Paweł II., Dokument Stolicy Apostolskiej…, s. 7-8.
Pietrzak M., Prawo…, s. 19.
Por. Zieliński T., Klauzule prawnowyznaniowe…, s. 84.
Por. Tamże.
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6. Podmioty wolności sumienia i religii
Zakres podmiotowy konstytucyjnej wolności sumienia i religii obejmuje każdego człowieka, rodziców oraz Kościoły i inne związki wyznaniowe. Rozważając zagadnienie podmiotów wolności sumienia
i religii można mówić o wolności indywidualnej, kolektywnej i instytucjonalnej. Dlatego też podmiot wolności sumienia i religii, a więc
osoba ludzka, ma prawo do korzystania z niej w sposób indywidualny,
w rodzinie albo w ramach wspólnoty religijnej83.
6. 1. Każdy Człowiek
Podmiotem uprawnionym do korzystania z wolności sumienia i religii jest każdy człowiek w myśl postanowienia art. 53 ust. 1 Konstytucji
z 1997 r. Termin „każdy” oznacza, że z wolności sumienia i religii
można korzystać indywidualnie lub kolektywnie. Z uwagi na to przynależność narodowa, czy też miejsce zamieszkania i pobytu nie mają
wpływu na przysługiwanie tej wolności84. Istotne jest również to, iż wolność sumienia i religii nie może być powodem dyskryminowania zarówno w życiu politycznym, jak i społecznym, czy też gospodarczym.
Niemniej jednak uzupełnieniem zasady równouprawnienia wyznań
jest zasada równouprawnienia obywateli, gwarantowana przez normę
art. 32 ust. 2 Konstytucji RP, odnoszącą się do wszystkich wolności
i praw. Postanowienie art. 32 ust. 1 stwierdzające, że „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez
władze publiczne” oznacza, że Konstytucja RP zabrania różnicowania
praw obywateli z jakiejkolwiek przyczyny, a więc także z powodu ich
poglądów w sprawach religijnych.
6. 2. Rodzice
Oprócz człowieka, jako osoby ludzkiej podmiotami wolności sumienia i religii są także rodzice. Postanowienia Konstytucji RP z 1997 r.
przyznają prawo do określenia kierunku wychowania religijnego dzieci ich rodzicom dodając, że ma to pozostawać w zgodzie z ich przekonaniami85. Dlatego też w normie art. 53 ust. 3 Konstytucji RP zapisano,
Por. Sobański R., Prawo kanoniczne a krajowy porządek prawny, Państwo
i Prawo 3-4(1999), s. 6.
84
Por. Sobczyk P., Wolność sumienia i religii w art. 53 Konstytucji…, s. 213.
85
Por. Pietrzak M., Stosunki państwo-kościół…, s. 182.
83
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że „Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego zgodnie ze swoimi przekonaniami”.
Poza tym Konstytucja RP z 1997 r. odsyłając do postanowienia art.
48 ust. 1 nakazuje rodzicom, uwzględniając przepisy konwencji dotyczącej praw dziecka, aby przy realizacji swych uprawnień brali pod
uwagę stopień dojrzałości dziecka, jego wolność sumienia i wyznania
oraz przekonania. Sformułowanie dyspozycji art. 48 ust. 1 Konstytucji
RP nasuwa wiele trudności interpretacyjnych i jak słusznie zauważają
niektórzy autorzy przyczynia się do osłabienia władzy rodzicielskiej86.
Ponadto nie doprowadza do rozstrzygnięć kolizji przekonań rodziców
i dziecka. Należy zwrócić uwagę również na to, że artykuły te zawierają różne określenia wolności religijnej.
Postanowienie art. 53 ust. 1 Konstytucji RP wskazuje na „wolność
sumienia i religii”, natomiast norma art. 48 ust. 1 na „wolność sumienia i wyznania”. Wobec tego analizując w dalszym ciągu dyspozycję
odrębnego art. 48 Konstytucji RP dotyczącego praw dzieci należy zauważyć, że w przeciwieństwie do osób dorosłych przyznano im wolność sumienia i wyznania oraz wolność przekonań87. W związku z tym
trudno zrozumieć, dlaczego w Konstytucji RP występuje tyle terminów, określających tę samą wolność.
Poza tym należy zauważyć, że Konstytucja RP właściwie nie ogranicza uprawnień przysługujących rodzicom, wynikającego z prawa
naturalnego do decydowania o wychowaniu swych dzieci zgodnie ze
swymi przekonaniami. Niemniej jednak zobowiązuje ich do wysłuchania dziecka odnośnie jego przekonań religijnych. W związku z tym
ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może w myśl postanowienia art. 48 ust. 2 Konstytucji RP nastąpić tylko w sytuacjach
określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia
sądu88. Dzieciom zaś przysługuje prawo do wychowania, które powinno być zabezpieczone przez rodziców89. I chociaż nikt tego prawa nie
Por. Sobczyk P., Wolność sumienia i religii w art. 53 Konstytucji…, s. 213.
Por. Pietrzak M., Stosunki państwo-kościół…, s. 182.
88
Por. Krukowski J., Religia i wolność religijna…, s. 102.
89
Por. Krukowski J., Kościół i Państwo…, s. 106. Autor przypomina stwierdzenia
Soboru Watykańskiego II zawarte w nr 5 Deklaracji o wolności religijnej Dignitatis
humanae, które wskazują na to, iż: „Każdej rodzinie, jako społeczności cieszącej się
własnym i pierwotnym prawem, przysługuje uprawnienie do swobodnego organizowania życia religijnego w ognisku domowym pod kierunkiem rodziców”. Poza tym
86
87
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kwestionuje to pojawiają się rozbieżności w przypadku przyznania małoletnim wolności sumienia i religii. Niektóre regulacje konstytucyjne
osobom małoletnim w wieku od 10 do 18 roku życia przyznają uprawnienia do samodzielnego korzystania z wolności sumienia i religii90.
Konstytucja RP z 1997 r. ogranicza prawo rodziców w zakresie
wychowania religijnego i moralnego swoich dzieci w wymiarze wewnętrznym (np. rodzina) oraz zewnętrznym (np. szkoła) na rzecz małoletnich. Może to doprowadzić do wielu nieporozumień, z uwagi na
różnicę poglądów pomiędzy rodzicami lub opiekunami a dziećmi.
Wobec tego norma zawarta w art. 53 ust. 6 Konstytucji RP zabrania
zmuszania kogokolwiek do uczestniczenia względnie nieuczestniczenia w praktykach religijnych.
Podczas rozważań nad tą kwestią powstało pytanie, o to, jak właściwie interpretować to postanowienie? Niektórzy autorzy uważają,
że ogranicza ono władzę rodzicielską91. Jednakże zastanawiając się
nad tym zagadnieniem można dojść do wniosku, że Konstytucja RP
przyznając rodzicom prawo do określenia kierunku wychowania religijnego dzieci zgodnie z ich przekonaniami, pominęła fakt, że między
małżonkami mogą powstać różnice zdań przy jego realizacji z uwagi
na przynależność do różnych wyznań.
6. 3. Kościół
W myśl uzasadnienia prawno-naturalnego Kościół katolicki stanowi społeczność ludzi, „którzy mają prawo żyć w społeczeństwie obywatelskim według nakazów wiary chrześcijańskiej”92. W znaczeniu
autor cytuje sformułowania zawarte w nr 4 Dokumentu Stolicy Apostolskiej o wolności religijnej, według których „Wolność rodzin w wyborze szkół lub innych sposobów,
które zapewniają ich dzieciom wychowanie, bez narzuconej bezpośrednio lub pośrednio konieczności podjęcia dodatkowych obowiązków, które w rzeczywistości uniemożliwiają korzystanie z tej wolności”. Autor wskazuje również na art. 7 Karty Praw
Rodziny, w której zapisano, iż: „Każdej rodzinie przysługuje uprawnienie do swobodnego organizowania życia religijnego w ognisku domowym pod kierunkiem rodziców,
jak również prawo do publicznego wyznawania i głoszenia swej wiary, uczestniczenia
w kulcie publicznym oraz swobodnego wyboru programów wychowania religijnego,
bez podlegania z tego powodu jakiejkolwiek dyskryminacji”.
90
Por. Pietrzak M., Prawo…, s. 33.
91
Por. Pietrzak M., Stosunki państwo-kościół…, s. 182.
92
Otero J. C., Współczesne relacje między Kościołem i Państwem, Szumska D.,
(tłum.), Concilium. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny 6 - 10, Poznań - Warszawa
1971, s. 147.
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ogólnym wolność Kościoła polega na tym, że jest on odrębny od społeczności cywilnej z uwagi na swoje pochodzenie, cel i charakter, przekraczając wszelkie formy polityczne.
W znaczeniu szczegółowym natomiast wolność Kościoła wyraża
się w autonomii i niezależności wobec wspólnoty politycznej, co znajduje potwierdzenie zarówno w prawie konstytucyjnym, jak i wyznaniowym93. W związku z tym Kościół katolicki, jako podmiot szeroko
rozumianej wolności religijnej nie przeciwstawia tej wolności wobec innych wspólnot religijnych, czy też podmiotów indywidualnych
i rodzin94.
Podmiotem wolności sumienia i religii w zakresie nauczania religii
w szkole jest Kościół lub inny związek wyznaniowy. Wobec tego religia tych Kościołów i związków wyznaniowych może być przedmiotem nauczania, ale z zastrzeżeniem poszanowania wolności sumienia
i religii innych osób w myśl postanowienia art. 53 ust. 4 Konstytucji
RP95. Niemniej jednak postanowienia konstytucyjne nie wykluczają
uregulowań prawnych na poziomie ustawy zwykłej96, odnośnie nauczania religii, jak również w formie umowy międzynarodowej, jaką
jest konkordat97.
7. Przedmiot wolności sumienia i religii
Rzeczą nader istotną jest zrozumienie określenia zakresu przedmiotu wolności sumienia i religii zawartego w Konstytucji RP z 1997 r.,
która posługuje się dwumianem, a mianowicie: „wolność sumienia i religii”. Wobec tego należy wyjaśnić znaczenie tych terminów. Zgodnie
z opinią niektórych autorów „wolność sumienia” oznacza możliwość
dokonywania przez każdego wyborów moralnych, opierając się na
prawdzie poznanej przez rozum, którą wola ocenia, jako dobro godne osiągania98. Obejmuje ona prawdę religijną, poznaną na podstawie
Por. Carillo de Albornoz A. F., Le Concile et la liberte religieuse, Paris 1967,
s. 101.
94
Por. Musselli L., Chiesa cattolica e comunità politica. Dal declino della teoria della „potestas indirecta” alle nuove impostazioni della canonistico postconciliare, Padova 1975, s. 70.
95
Por. Witkowski Z., (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 1998, s. 103.
96
Por. Krukowski J., Warchałowski K., Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa
2000, s. 76.
97
Por. Sobczyk P., Wolność sumienia i religii w art. 53 Konstytucji…, s. 222.
98
Por. Krukowski J., Religia i wolność religijna…, s. 100.
93
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Objawienia Bożego i prawdę poznaną metodą naukową i każdą inną.
Jednakże wewnętrzna sfera sumienia nie może podlegać reglamentacji
prawnej. Mogą natomiast podlegać jej różne sposoby uzewnętrzniania
przekonań religijnych i niereligijnych w życiu prywatnym i publicznym, podejmowane zgodnie z nakazem sumienia99.
Wypowiadając się na temat „wolności religii” należałoby zwrócić
uwagę na jej aspekt pozytywny i negatywny. W aspekcie pozytywnym
„wolność religii” obejmuje „wolność wyznawania” lub „przyjmowania religii” według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie swej religii zgodnie
z normą art. 53 ust. 2 Konstytucji RP.
W aspekcie negatywnym natomiast „wolność religii” została zawarta w ust. 6 i 7 postanowienia art. 53 Konstytucji RP. Wolność od
przymusu w sprawach religijnych określono zarówno, jako wolność
od przymusowego uczestniczenia lub nieuczestniczenia w praktykach
religijnych w myśl dyspozycji art. 53 ust. 6, jak i wolność od bycia zobowiązanym przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego
światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania według postanowienia art. 53 ust. 7100.
Warto w tym miejscu zastanowić się nad charakterem prawnym dyspozycji art. 53 ust. 7 w rozumieniu Konstytucji RP z 1997 r., które
budzi wiele wątpliwości, bowiem z opinii niektórych autorów wynika,
iż oznacza „prywatyzację religii”101. Zakaz umieszczony w tym postanowieniu może być podstawą wprowadzania przez władze państwowe ograniczeń ujawniania przez ludzi wierzących swych przekonań
religijnych w życiu publicznym. Poza tym może stanowić podstawę
wprowadzania zakazu nauczania religii w szkołach publicznych lub
ograniczania swobody korzystania z posług religijnych przez osoby
znajdujące się w publicznych zakładach zamkniętych, jak również
ograniczania możliwości spełniania przez Kościół katolicki posług
duszpasterskich wobec znajdujących się tam osób102.
Przedmiotem wolności religii jest także możliwość nauczania religii legalnie istniejącego Kościoła lub innego związku wyznaniowePor. Tamże.
Por. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…, s. 50.
101
Por. Krukowski J., Państwo a Kościoły i Związki wyznaniowe, w: Ocena projektu Konstytucji RP, Krukowski J., (red.), Lublin 1996, s. 150.
102
Por. Tamże, s. 151.
99
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go w szkole publicznej lub prywatnej zgodnie z normą art. 53 ust. 4
Konstytucji RP. Termin „legalnie istniejący Kościół lub inny związek
wyznaniowy” oznacza, że posiadają one uregulowany status prawny,
tzn. na drodze umowy międzynarodowej ze Stolicą Apostolską, ustawy indywidualnej lub rejestracji103.
Szczegółowe regulacje dotyczące nauczania religii zostały unormowane w postanowieniu art. 12 ustawy o systemie oświaty z dnia
7 września 1991 r.104. Zgodnie z nim władze szkolne zobowiązane są
do organizowania nauczania religii w szkole dla grupy co najmniej
siedmiu uczniów tego samego wyznania. Jeżeli istnieją trudności
w zorganizowaniu takiej grupy, to należy organizować, tzw. grupy
międzyszkolne lub punkty katechetyczne poza szkołą. Ponadto władze szkolne mogą organizować nauczanie etyki, jako przedmiotu alternatywnego w stosunku do religii, jeżeli życzą sobie tego rodzice
lub sami uczniowie, ale po osiągnięciu pełnoletności. Istotną kwestią,
o której wspomina Konstytucja RP z 1997 r. jest to, iż nauczanie religii
w szkole nie może naruszać wolności religii i sumienia innych osób.
Z doktryny prawa wyznaniowego wynika zakaz niepokojenia z racji
wierzeń religijnych lub przekonań areligijnych105.
8. Granice i ochrona wolności sumienia i religii
Rozważając tematykę Rozdziału II Konstytucji RP z 1997 r. zwłaszcza, dotyczącego środków ochrony wolności i praw nasuwa się pytanie,
jakich właściwie wolności i praw dotyczą środki ochronne? Poza tym
powstaje następne pytanie, na czym polega ich istota? Wątpliwości,
jakie pojawiają się podczas analizowania przepisów konstytucyjnych
będą potraktowane, jako próba ich usystematyzowania. Istotną kwestią
dla tego zagadnienia będą wolności i prawa, jakie posiada człowiek
i obywatel. Chodzi zwłaszcza o te, o których postanowienie art. 30
Konstytucji RP mówi, że ich źródłem jest godność człowieka: przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna, której poszanowanie i ochrona
jest obowiązkiem władzy publicznej106. Konstytucja RP wypowiadając
Por. Krukowski J., Religia i wolność religijna..., s.102.
Por. Dz. U. 1996 nr 67, poz. 329.
105
Por. Pietrzak M., Prawo..., s. 34.
106
Por. Zieliński A., Środki ochrony wolności praw według nowej Konstytucji,
Państwo i Prawo 1-2(1997), s. 19.
103
104
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się na temat wolności, praw i obowiązków w różny sposób określa
podmiot, którego one dotyczą.
W niektórych zapisach prawnych Konstytucja RP z 1997 r. używa
określeń: „każdy człowiek”, „mężczyzna”, „dziecko”, itp., a nawet
zdarza się, że formułuje zawarte w nich normy w sposób bezosobowy.
Ponadto używa terminów „obywatel”, albo „cudzoziemiec”. Z uwagi
na to nie dokonując analizy tych określeń, należy zauważyć, że postanowienie art. 37 Konstytucji RP stwierdza, iż z wolności i praw korzysta „każdy, kto znajduje się pod władzą RP”, a wyjątki od tej zasady
określa ustawa.
Analiza tekstu Konstytucji RP z 1997 r. prowadzi do wniosku, że
przepisy dotyczące wolności i praw człowieka i obywatela znajdują
się w różnych jej miejscach. Dlatego też powstaje pytanie, czy środki
ochrony wolności i praw człowieka i obywatela dotyczą tylko uregulowań zawartych w Konstytucji, czy też wynikają z pozakonstytucyjnych przepisów prawnych? Chodzi oczywiście o kwestię wolności
i praw uregulowanych w ratyfikowanych umowach międzynarodowych, które w myśl dyspozycji art. 91 ust. 1 Konstytucji RP tworzą
część krajowego porządku prawnego i są stosowane, a także w pozakonstytucyjnych przepisach prawa wewnętrznego. Niemniej jednak
należy zwrócić uwagę na to, że system ochrony wolności i praw stanowiąc novum konstytucyjne znajduje zastosowanie odnośnie wolności
sumienia i religii107.
W zapisie art. 31 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP z 1997 r. postanowiono, iż „Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. Każdy jest
obowiązany szanować wolność i prawa innych”. Zdanie pierwsze tego
przepisu stanowi podstawową regułę zabezpieczającą wolności i prawa człowieka i obywatela. Z kolei w przypadku naruszenia wolności
sumienia i religii Konstytucja RP w normie art. 45 ust. 1 gwarantuje,
iż „Każdy ma prawo sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy
bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny
i niezawisły sąd”. Jednakże z uwagi na moralność, bezpieczeństwo
państwa, jak również ze względu na ochronę życia prywatnego stron
lub inny ważny interes prywatny istnieje możliwość wyłączenia jaw-

107

Por. Sobczyk P., Wolność sumienia i religii w art. 53 Konstytucji..., s. 217.
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ności rozprawy. W takiej sytuacji w myśl postanowienia art. 45 ust. 2
Konstytucji RP wyrok ogłaszający jest publiczny108.
Chociaż wolność wyznawania religii jest pełna i nie może podlegać
ograniczeniu to Konstytucja RP przewiduje możliwość ograniczenia
uzewnętrzniania religii. Może to uczynić tylko w drodze ustawowej
i z ważnych powodów109, które wskazane zostały w dyspozycji art. 53
ust. 5 Konstytucji RP. Dotyczą one: konieczności ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia i moralności, a także
wolności i praw innych osób.
Wobec tego należy zwrócić uwagę na to, iż norma art. 53 ust. 5
Konstytucji RP z 1997 r. jest prawie zgodna z aktami prawa międzynarodowego. Wyjątek stanowi tylko zapis wypowiadający się na temat
ograniczenia wolności uzewnętrzniania religii „gdy jest to konieczne
do ochrony bezpieczeństwa państwa”110. Akty prawa międzynarodowego natomiast wymieniają tylko względy bezpieczeństwa i porządku
publicznego. W związku z tym nawiązując do wypowiedzi niektórych
autorów należy zaznaczyć, iż uznali oni ten zapis za zbędny i niebezpieczny, szczególnie z uwagi na fakt jego nadużywania ze szkodą dla
osób wierzących111.
Istotnym zagadnieniem zapisanym w Konstytucji RP z 1997 r.
jest obowiązek szanowania wolności i praw innych112. Problematyka
wolności jednostki, w tym wolności religijnej ma swoje granice w
naruszeniu wolności i praw innych osób, co stanowi potwierdzenie
w zapisach konstytucyjnych państw demokratyczno-liberalnych. Jeszcze
innym rodzajem ograniczenia wolności religijnej mogą być obowiązki
obywatela związane z obroną Ojczyzny. W związku z tym Konstytucja
RP zwracając uwagę na kolizję przekonań religijnych lub wyznaniowych zasad moralnych z odbywaniem służby wojskowej przewiduje
możliwość, tzw. służby zastępczej. Oznacza to, że postanowienia art.
85 Konstytucji RP zgodne są ze standardami przyjętymi w tej kwestii
na świecie113.
Por. Tamże, s. 218.
Por. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej..., s. 51.
110
Por. Sobczyk P., Wolność sumienia i religii w art. 53 Konstytucji..., s. 217.
111
Por. Krukowski J., Państwo a Kościoły..., s. 151; Zieliński T., Klauzule prawnowyzaniowe..., s. 87.
112
Por. Sobczyk P., Wolność sumienia i religii w art. 53 Konstytucji..., s. 217.
113
Por. Tamże.
108
109
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Nową instytucją w systemie ochrony wolności i praw człowieka jest
indywidualna skarga konstytucyjna114. W myśl dyspozycji art. 79 ust. 1
Konstytucji RP z 1997 r. „Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub
prawa zostały naruszone, ma prawo na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie
którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie
o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych
w Konstytucji”.
Skarga konstytucyjna dotyczy wolności sumienia i religii, natomiast
zakresem swoim obejmuje każdego człowieka, który znajduje się pod
jurysdykcją Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmuje obywateli polskich,
obywateli obcych i bezpaństwowców. Dodatkowo postanowienie art.
77 ust. 2 Konstytucji RP potwierdza, że prawo polskie zapewnia prawom i wolnościom człowieka i obywatela ochronę sądową w szerszym zakresie, niż przewidują to umowy międzynarodowe. Wynika
z tego, iż problematyka ta nawiązuje do zasady zawartej w normie art. 8
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Zgodnie z jej zapisem każda
osoba powinna mieć prawo do skutecznego odwołania się do kompetentnych sądów krajowych przeciwko czynom naruszającym prawa
podstawowe przyznawane jej przez Konstytucję lub ustawy115.
Szeroki zakres przedmiotowy w systemie ochrony wolności i praw
człowieka i obywatela przewiduje instytucja Rzecznika Praw Obywa
telskich. Norma art. 80 Konstytucji RP z 1997 r. wyraźnie wskazuje
na prawo wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem
o pomoc w ochronie wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej. Niemniej jednak w myśl postanowienia art. 208 ust. 1
Konstytucji RP Rzecznik Praw Obywatelskich stoi także na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w innych aktach normatywnych. Nawiązując jeszcze raz do dyspozycji art. 80 Konstytucji RP
należy zwrócić uwagę, że wynika z niej kilka kwestii, dotyczących prawa do wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich. Najważniejsze
jest to, że „prawo to przysługuje każdemu”. Katalog środków przysłuPor. Zieliński T., Klauzule prawnowyznaniowe..., s. 87.
Por. Wierzbowski B., Skarga konstytucyjna, jako środek ochrony praw człowieka i obywatela, w: Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania, Warszawa 1996,
s. 209; Strzembosz A., Sądy a skarga konstytucyjna, Państwo i Prawo 1-2 (1997), s. 3;
Banaszek B., Skarga konstytucyjna, Państwo i Prawo 3-4 (1995), s. 4.
114
115
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gujących Rzecznikowi Praw Obywatelskich został określony w dyspozycjach ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich116.
W płaszczyźnie konstytucyjnej otwarty zostawiono problem dotyczący Rzecznika Praw Dziecka, bowiem w postanowieniu art. 72 ust. 4
Konstytucji RP z 1997 r. przewidziano utworzenie takiej instytucji.
W związku z tym, iż nie włączono jej do podrozdziału związanego ze
środkami ochrony wolności i praw, jak też nie doszło do uregulowania
spraw między Rzecznikiem Praw Obywatelskich a Rzecznikiem Praw
Dziecka możliwe są dwa sposoby interpretacji. Z pierwszego wynika,
że Rzecznik Praw Dziecka jest instytucją uzupełniającą środki ochrony wolności praw, która nie ogranicza uprawnień Rzecznika Praw
Obywatelskich do zajmowania się także ochroną wolności i praw dzieci.
Z drugiego natomiast można wnioskować, że z kompetencji Rzecznika
Praw Obywatelskich została wyłączona sfera wolności i praw dzieci,
jak również, że w przyszłości Rzecznik Praw Obywatelskich będzie
zajmował się tylko ochroną wolności i praw pozostałych członków rodziny oraz rodziny, jako całości. Obecnie kwestię tę rozwiązuje ustawa
o Rzeczniku Praw Dziecka117.
Z pewnością wskazane normy prawne nie wyczerpują katalogu
środków ochrony wolności i praw, szczególnie dotyczących kwestii
wolności sumienia i religii. W innych zaś miejscach Konstytucji RP znajdują się zapisy, dotyczące składania petycji, wniosków i skarg zgodnie
z postanowieniem art. 63 Konstytucji RP, jak również przepis o instancyjności postępowania sądowego w myśl dyspozycji art. 176 ust. 1.
Ponadto Konstytucja RP z 1997 r. w normie art. 233 wskazuje, że
wprowadzenie na czas stanu wojennego ograniczenia wolności człowieka i obywatela nie dotyczą wolności sumienia i religii. W innych
zaś dyspozycjach gwarantuje prawa dotyczące godności człowieka
(art. 30), obywatelstwa (art. 34 i 36), ochrony życia (art. 38), a także humanitarnego traktowania (art. 39, 40 i 41 ust. 4). Poza tym Konstytucja
RP z 1997 r. gwarantuje prawo ponoszenia odpowiedzialności karnej
(art. 42), jak również prawo dostępu do sądu (art. 45), ochronę dóbr
osobistych (art. 47) oraz sumienia i religii (art. 53), prawo petycji (art.
116
Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich z dnia 15 lipca 1987 r. (Dz. U. nr 21,
poz. 123) tekst jednolity z dnia 10 października 1991 r. (Dz. U. nr 109, poz. 471) tekst
jednolity z dnia 9 lutego 2001 r. (Dz. U. nr 14, poz. 147).
117
Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka z dnia 6 stycznia 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 6,
poz. 69 z późn. zm.).

[31]

GWARANCJE WOLNOŚCI SUMIENIA I RELIGII

363

63), a także ochronę praw rodziny i dzieci (art. 48 i 72)118, jak również
instancyjność postępowania sądowego (art. 176 ust. 1). Z pewnością
katalog dotyczący środków ochrony wolności i praw nie jest zamknięty, bowiem zawsze istnieje możliwość rozszerzenia go w drodze ustawodawstwa zwykłego.
Na szczególną uwagę zasługuje Europejska Konwencja o Ochronie
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności uchwalona w Rzymie
4 listopada 1950 r.119, która została ratyfikowana przez Rzeczpospolitą
Polską w dniu 20 listopada 1991 r. Gwarantuje ona każdemu mieszkańcowi Polski, który uważa, że jego prawa i wolności, w tym zwłaszcza wolność sumienia i religii zostały naruszone przez kogokolwiek,
po wyczerpaniu wewnętrznych środków ochrony, możliwość wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, którego
wyroki są wiążące zarówno dla wnoszącego skargę, jak i dla państwa120. Problematykę wolności sumienia i religii uwzględniono także
w Konkordacie zawartym między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą
Polską w dniu 28 lipca 1993 r. w Warszawie121. Regulacje zawarte
w Konkordacie uszczegółowiają kwestie związane z zakresem uprawiania kultu publicznego (art. 8 i 9), jak również nauczania religii
w szkołach (art. 12), czy też spełniania praktyk religijnych w państwowych zakładach zamkniętych (art. 16 i 17)122.

Por. Sobczyk P., Wolność sumienia i religii w art. 53 Konstytucji..., s. 219.
Dz. U. 1993 nr 61, poz. 284 ze zm. Europejska Konwencja o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności stanowi podstawę ochrony prawa człowieka
w Unii Europejskiej. W postanowieniu art. 9 tej Konwencji określono zakres przedmiotowy ochrony, który dotyczy wolności myśli, sumienia i religii. Gwarancje te
obejmują: prawo każdego do zmiany wyznania lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania, indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swej
religii lub poglądów. Wolność do uzewnętrzniania swych przekonań obejmuje uprawnienie kultu i innych czynności religijnych, praktykowanie i nauczanie. Wobec tego
nasuwa się wniosek, że państwo nie może pozbawić człowieka tej wolności, z uwagi na to, iż jest ona prawem ponadpaństwowym, które wynika z przyrodzonej godności osoby ludzkiej.
120
Por. Krukowski J., Warchałowski K., Polskie prawo..., s. 81; Zieliński A.,
Środki ochrony wolności..., s. 31.
121
Dz. U. 1998 nr 51, poz. 318.
122
Por. Krukowski J., Konkordat Polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999,
s. 78.
118
119
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Zakończenie
W problematyce wolności sumienia i religii zawartej w wielu wypowiedziach Konferencji Episkopatu Polski, zwłaszcza z lat 1990 –
1997, dotyczących wolności religijnej w wymiarze indywidualnym
można zauważyć nauczanie Soboru Watykańskiego II, szczególnie związane z Deklaracją o wolności religijnej Dignitatis humanae.
Gwarancje wolności religijnej natomiast zawarte przede wszystkim
w postanowieniu art. 53 Konstytucji RP stanowią kompromis pomiędzy poglądami ideologii liberalnej a nauczaniem Vaticanum II.
Niemniej jednak uchwalenie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.
w dalszym ciągu nie zakończyło troski Kościoła katolickiego o stosowanie tej Ustawy Zasadniczej.
Istotne jest to, że gwarancje wolności religijnej wpisane do dyspozycji art. 53 Konstytucji RP nie wykluczają regulacji związanych
z wolnością sumienia i religii na poziomie umów międzynarodowych.
Istotne znaczenie posiada także fakt, iż przy tworzeniu katalogu wolności i praw człowieka i obywatela uwzględniono zapisy zarówno aktów
prawa międzynarodowego, jak i ponadnarodowego. Należy również
zaznaczyć, że przed przyjęciem Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia
1997 r. Polska ratyfikowała Europejską Konwencję o Ochronie Praw
i Podstawowych Wolności, a także Pakty Praw Politycznych Organizacji
Narodów Zjednoczonych. Niemniej jednak realizacja postanowienia art. 53 Konstytucji RP nie będzie możliwa bez udziału Państwa
Polskiego w dialogu z instytucjami, które już ze swej natury służą
w jakimś stopniu życiu religijnemu. Z uwagi na to należy mieć nadzieję, iż gwarancje konstytucyjne będą respektowane w Państwie
Polskim.
Guarantee the freedom of conscience and religion in the Constitution
of the Republic of Poland from 2 April 1997
The systemic transformation initiated by the Roundtable talks of 1989 made it
necessary for Poland to amend its constitution, including the regulations concerning
the freedom of conscience and religion. Reflecting only the Catholic Church’s official
positions, presents issues concerning the Catholic Church’s position on religious
freedom in the individual dimension, that is, the freedom of conscience and religion.
The Conference of the Polish Episcopate’s 1990-1997 positions on religious
freedom in the individual dimensions contained some of the most important aspects of
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the teaching of the Second Vatican Council. The constitutional guarantees of religious
freedom contained in the article 53 – freedom of conscience and religion – should be
seen as a compromise between the principles of liberal ideology and the teachings of
the Second Vatican Council.
Debate’s counterparts were: the President of the Polish Republic, the Constitutional
Commission of the National Assembly, the Constitutional Commissions of the two
chambers of Polish Parliament: political Parties and citizens’ movements as well as
individual persons. More then that, as far as this freedom touches the crucial element
of the human nature, it creates in every person a deep foundation for the existence of
other freedoms.
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Wprowadzenie
Dnia 17 października 2008 r. Rada Ministrów przyjęła program
„Solidarność pokoleń – działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”1. W programie tym, z jednej strony zaplanowano działania mające na celu zachęcenie przedsiębiorców do
zatrudniania osób powyżej pięćdziesiątego roku życia, z drugiej zaś
strony, planowane były działania zmierzające do podniesienia kwalifikacji i efektywności pracy wspomnianych osób. Tak skonstruowany
pakiet działań rządowych miał doprowadzić do podniesienia wskaźnika zatrudnienia osób powyżej pięćdziesiątego roku życia, co z kolei
przywoływane było jako niezbędny warunek utrzymania wysokiego
wzrostu gospodarczego w kraju. Obecnie, trzy lata po przyjęciu programu, stosunek ilości osób bezrobotnych powyżej 50-tego roku życia
do ogólnej liczby bezrobotnych, jest zbliżony do tego z października 2008 r.2, kiedy to przyjmowano program. Niemniej, nie podejmując oceny stopnia realizacji programu, niniejsze opracowanie posłuży
1
Tekst programu dostępny pod adresem: http://www.zdp.kprm.gov.pl/userfiles/
program_50_plus_20-10-08.pdf
2
Publiczne Służby Zatrudnienia, Statystyki Rynku Pracy, październik 2008
(10/2008), kwiecień 2011 (4/2011), http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867997&pT =details&sP=CONTENT,objectID,867970
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określeniu sytuacji osób powyżej pięćdziesiątego roku życia w świetle
obowiązujących przepisów prawa pracy.
1. Przepisy przeciwdziałające dyskryminacji
Jedną z podstawowych zasad prawa pracy, i to nie tylko prawa polskiego, ale i europejskiego, jest zasada zakazująca dyskryminacji.
W Kodeksie Pracy3 jest ona wyrażona w art. 113, który stanowi, że „jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia,
w szczególności ze względu na płeć, WIEK, niepełnosprawność, rasę,
religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze
względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.”
Przepis ten koresponduje z konstytucyjnym zakazem dyskryminacji
kogokolwiek w życiu politycznym, społecznym, czy gospodarczym4.
Zwalczanie dyskryminacji (w tym dyskryminacji w zatrudnieniu) jest również fundamentalną kwestią regulacji prawnych Unii
Europejskiej5. Było ono przewidziane przede wszystkim w Traktacie
ustanawiającym Wspólnotę Europejską6, którego art. 13 wskazywał,
iż „Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, może podjąć środki niezbędne w celu
zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność,
WIEK lub orientację seksualną”7. W kwestii interesującego nas zagadnienia dyskryminacji ze względu na wiek, w 1993 r. Elizabeth Drury
sporządziła raport8, który wykazał, że w państwach członkowskich
3
4

483.

Dz.U.98.21.94 j.t.
Art. 32 ust.2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r., Dz. U. 1997 Nr 78 poz.

M. T. Romer, Prawo pracy komentarz, Warszawa 2008, s. 109.
Dz.U.04.90.864/2.
7
Traktat został zmieniony Traktatem z Lizbony, w wyniku czego przepisy dotyczące dyskryminacji znajdują się obecnie w art. 19 obowiązującego Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U.04.90.864/2. W niniejszym opracowaniu przywołano
zapis archiwalnego art. 13 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jako że
ten właśnie przepis uwzględniano przy wydaniu dyrektywy 2000/78/WE, o której dalej będzie mowa.
8
E. Drury, Age Discrimination Against Older Workers in the European Community,
Brussels 1993.
5
6
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Wspólnoty Europejskiej można zaobserwować tendencję do dyskryminowania osób starszych przez pracodawców, co znajdowało wyraz
m.in. w uniemożliwianiu starszym pracownikom podnoszenia kwalifikacji i uczestnictwa w szkoleniach. W obliczu tego i innych sygnałów,
donoszących o przejawach nierównego traktowania ze względu na rozmaite cechy osobowe9, Rada przyjęła 27 listopada 2000 r. obowiązującą dyrektywę 2000/78/WE10. W myśl art. 1 „przedmiotem niniejszej
dyrektywy jest wyznaczenie ram dla walki z dyskryminacją ze względu
na religię lub przekonania, niepełnosprawność, WIEK lub orientację
seksualną w odniesieniu do zatrudnienia i pracy, w celu wprowadzenia
w życie, w państwach członkowskich, zasady równego traktowania.”
Regulacje dyrektywy odnoszą się m.in. do równego traktowania w obszarze warunków dostępu do pracy, szkolenia, dostępu do organizacji
pracowniczych, ochrony socjalnej, czy edukacji. Art. 16 dyrektywy
zobowiązał Państwa członkowskie do podjęcia działań, w celu zniesienia przepisów sprzecznych z zasadą równego traktowania, i to zarówno przepisów prawa powszechnego, jak i zapisów umów, układów
zbiorowych, regulaminów itp. W tym miejscu warto podkreślić, iż do
przepisów przywołanej dyrektywy, w kontekście równego traktowania
ze względu na wiek, odniósł się Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(ETS) w orzeczeniu Mangold11. ETS stwierdził w punkcie 75 uzasadnienia wyroku, iż „zasada niedyskryminacji ze względu na wiek powinna zostać uznana za zasadę ogólną prawa wspólnotowego.”
Jak wiadomo, dyrektywy są aktami prawa wspólnotowego, które
wymagają implementacji poprzez dostosowanie przepisów do wymagań określonych w dyrektywie. W 2000 roku, kiedy wydana została
omawiana dyrektywa, Polska nie była jeszcze państwem członkowskim Unii Europejskiej. Była jednak w trakcie procesu integracji
z Unią, który to proces między innymi polegał na dostosowywaniu polskiego porządku prawnego do przepisów unijnych. W związku z tym
rząd zmuszony był podjąć kroki zmierzające do zharmonizowania polskiego prawa pracy m.in. z przepisami dyrektywy 2000/78/WE. W ten
sposób powstał „Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
9
M. Tomaszewska, Indywidualne prawo pracy, [w:] Z. Brodecki (red.), Zatrud
nienie i ochrona socjalna, Warszawa 2004, s. 287.
10
Dz. U. UE L z dnia 2 grudnia 2000 r., Nr 303, poz. 16.
11
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2005 r. C-144/04, Werner
Mangold v. Rüdiger Helm, LEX 225999.
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Pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.” Ten obszerny dokument, w ramach omawianych tu zagadnień przewidywał rozszerzenie
już obowiązujących regulacji dotyczących zakazu dyskryminacji ze
względu na płeć – na inne przypadki dyskryminacji w zatrudnieniu,
w tym na przypadki dyskryminacji ze względu na wiek12. W wyniku
przyjęcia omawianej nowelizacji Kodeksu Pracy, do kodeksu dodany
został m.in. art. 183a, którego § 1 ma brzmienie: „Pracownicy powinni
być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku
pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności
bez względu na płeć, WIEK, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na
zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub
w niepełnym wymiarze czasu pracy.”
Na mocy wyżej omówionych przepisów, oraz art. 183a – 183e i art. 94
pkt 2b Kodeksu Pracy, pracodawca zobowiązany jest do powstrzymania
się od działań o charakterze dyskryminacyjnym oraz do przeciwdziałania dyskryminacji w swoim zakładzie pracy. Zatem – w kontekście
niedyskryminowania pracowników ze względu na ich wiek – możemy
przyjąć co następuje. Równe traktowanie oznacza niedyskryminowanie, czyli uniknięcie sytuacji w których pracownik, z uwagi na swój
wiek, bez żadnych obiektywnych powodów, jest w podobnych (porównywalnych) okolicznościach traktowany mniej korzystnie, niż młodsi
pracownicy. W szczególności naruszają zasadę równego traktowania
sytuacje, w których odmawia się komuś nawiązania z nim stosunku
pracy z uwagi na jego wiek; rozwiązuje się z tej przyczyny stosunek
pracy; niekorzystnie kształtuje się wynagrodzenie pracownika, z uwagi na jego wiek; niekorzystnie kształtuje się warunki pracy pracownika; pomija się pracownika przy awansowaniu; pomija się pracownika
przy przyznawaniu świadczeń związanych z pracą; czy też utrudnia się
starszemu pracownikowi dostęp do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.

12
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, z dnia 25 listopada 2002r., Druk sejmowy nr 1162, Uzasadnienie,
s. 3.
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2. Wyjątki od zakazu dyskryminacji
Jeżeli pracodawca naruszy w stosunku do kogoś zasadę równego
traktowania w zatrudnieniu, osoba ta ma prawo do odszkodowania
w wysokości nie niższej, niż wysokość minimalnego wynagrodzenia
za pracę13. Przy tym, Kodeks Pracy nie określa ewentualnej górnej
granicy wysokości takiego odszkodowania. Nie oznacza to jednak, że
w każdym przypadku, gdy pracodawca odmówi pracy starszej osobie,
osoba ta może dochodzić odszkodowania. Zarówno bowiem przepisy
prawa unijnego, jak dostosowane do nich przepisy polskie, ustanawiają pewne ograniczenia zasady równości. Otóż dyrektywa 2000/78/WE
dopuszcza działania, które znajdują obiektywne uzasadnienie w postaci prawnie chronionego celu, a środki do osiągnięcia tego celu są
odpowiednie i konieczne. I tak, art. 6 dyrektywy, w przypadku zaistnienia wyżej określonych przesłanek dopuszcza odmienne traktowanie
osób starszych w zatrudnieniu, przejawiające się we: „wprowadzeniu
specjalnych warunków dostępu do zatrudnienia i szkolenia zawodowego dla ludzi młodych, pracowników starszych i osób mających na
utrzymaniu inne osoby, w celu wspierania ich integracji zawodowej
lub zapewnienia im ochrony” oraz „określeniu górnej granicy wieku
przy rekrutacji, z uwzględnieniem wykształcenia wymaganego na danym stanowisku lub potrzeby racjonalnego okresu zatrudnienia przed
przejściem na emeryturę”.
Na kanwie przywołanego przypisu dyrektywy 2000/78/WE ukształtowała się linia orzecznicza Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości,
pozwalająca na wysnucie tezy, iż „wiek pracownika może być uważany przez przepisy prawa pracy za obiektywne i uzasadnione kryterium różnicowania uprawnień pracowników14. I tak, przykładowo
w wyrokach de la Villa15 oraz The Quinn16 Trybunał uznał za legalną
dyferencjację pracowników ze względu na wiek, polegającą na ustaArt. 45 § 1 Kodeksu Pracy.
A. M. Świątkowski, Wiek – obiektywne kryterium różnicowania uprawnień pracowników?, Przegląd Sądowy, 1/2011, s. 9.
15
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 października 2007 r. C-411/05,
Félix Palacios de la Villa v. Cortefiel Servicios SA, LEX 319479.
16
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2009 r. C-388/07, The
Quinn ,na wniosek: The Incorporated Trustees of the National Council on Ageing
(Age Concern England) v. Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory
Reform, LEX 485095.
13
14
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nowieniu obowiązku przejścia starszych pracowników na emeryturę,
przy czym takie zróżnicowanie musi być uzasadnione celem zgodnym
z prawem. „Taka zgodność występuje w razie różnicowania pracowników ze względu na wiek z przyczyn dotyczących polityki zatrudnienia, rynku pracy i kształcenia zawodowego”17. Z kolei w orzeczeniu
Rosenbladt18 ETS uznał za zgodną z art. 6 dyrektywy 2000/78/WE
regulację niemieckiego prawa pracy, pozwalającą na zawarcie przez
strony w umowie o pracę (lub w układzie zbiorowym) klauzuli, rozwiązującej umowę o pracę z chwilą osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego. W innym wyroku – w sprawie Petersen19 – Trybunał
dopuścił różnicowanie sytuacji starszych osób wykonujących zawody
medyczne, celem ochrony zdrowia pacjentów przed spadkiem sprawności zawodowej tychże pracowników (w tym przypadku chodziło
o cofnięcie zezwolenia na kontynuowanie działalności stomatologicznej po 68 roku życia). Wreszcie, w wyroku Wolf20, Trybunał stwierdził,
iż wiek może stanowić kryterium naboru do pracy, z uwagi na rodzaj
lub warunki wykonywania działalności zawodowej (w przedmiotowej
sprawie ustanowiono górną granice wieku pracowników rekrutowanych do zawodu strażaka).
W duchu art. 6 dyrektywy 2000/78/WE utrzymany jest art. 183b § 2
polskiego Kodeksu Pracy, który to artykuł, w kontekście dyskryminacji
ze względu na wiek głosi, iż nie stanowią jej działania proporcjonalne
do osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika, polegające na [m.in.]: niezatrudnieniu starszego pracownika,
jeżeli rodzaj pracy lub warunki jej wykonywania powodują, że wiek
jest rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi (tzn. środowisko pracy czy kontekst wykonywania
pracy21 sprawiają, że powinna być ona wykonywana przez młodszego
pracownika); wypowiedzeniu starszym pracownikom warunków zaA. M. Świątkowski, Wiek – obiektywne kryterium różnicowania uprawnień pracowników?, Przegląd Sądowy, 1/2011, s. 15.
18
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. C-45/09,
Gisela Rosenbladt v. Oellerking Gebäudereinigungsges. mbH, LEX 604013.
19
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2010 r. C-341/08, Petersen
v. Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe, LEX 533912.
20
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2010 r. C-229/08, Wolf
v. Stadt Frankfurt am Main, LEX 533887.
21
K. Kędziora, K. Śmiszek, Dyskryminacja i lobbing w zatrudnieniu, Warszawa
2008, s. 163.
17
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trudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowników (zupełnie niezależnymi
od kwestii wieku tych pracowników); lub też działanie polegające na
stosowaniu kryterium stażu pracy przy ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad awansowania i wynagradzania, oraz dostępu do szkoleń (wchodzi tu w grę zarówno „lepsze”, jak
i „gorsze” traktowanie starszych pracowników; w pierwszym przypadku można przywołać przykłady ustanowienia specjalnych premii dla
pracowników z dłuższym stażem pracy, czy też ułatwienie im dostępu
do awansu; w drugim zaś przypadku może to być ułatwienie dostępu
do szkoleń młodym, niedoświadczonym pracownikom22). Tak więc,
w wyżej wymienionych przypadkach, mimo wypełniania przesłanek
dyskryminacji pracownika, pracodawca nie narusza zasady równego traktowania pracowników. Mamy bowiem wówczas do czynienia
z tzw. kodeksowymi kontratypami dyskryminacji, czyli okolicznościami wyłączającymi bezprawność23.
3. Wypowiedzenie umowy o pracę w związku z osiągnięciem
wieku emerytalnego
Jeszcze przed ukształtowaniem się omówionej wcześniej linii orzeczniczej ETS w zakresie wyjątków od zasady dyskryminacji, w polskiej
literaturze lat dziewięćdziesiątych prowadzono dyskusję na temat tego,
czy osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego i nabycie przez
niego prawa do emerytury może być uzasadnioną samodzielną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, czy też wypowiedzenie umowy
takiemu pracownikowi stanowi dyskryminację ze względu na wiek24.
W kwestii tej wypowiadał się Sąd Najwyższy. Według jego orzecznictwa25, nie budziła wątpliwości sytuacja, gdy zwolniono pracownika,
który osiągnął wiek emerytalny, ale zwolnienie nie nastąpiło wyłącznie z tego powodu. Chodzi tu o przypadki, gdy np. z przyczyn ekonomicznych, czy organizacyjnych, w zakładzie pracy przeprowadzane
są zwolnienia pracowników. Wówczas, jeśli wytypowanie pracownika
Tamże, s. 173-174.
M. Wandzel, Nowy kształt kontratypów dyskryminacji po nowelizacji Kodeksu
pracy, Monitor Prawa Pracy 5/2009, s. 232.
24
K. Kędziora, K. Śmiszek, Dyskryminacja i lobbing w zatrudnieniu, Warszawa
2008, s. 92.
25
Wyrok SN z 9 września 1997 r., I PKN 246/97, OSNP 1998/12/360.
22
23
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do zwolnienia, nie było oparte o jego podeszły wiek, tylko o inne kryterium nieróżnicujące ze względu na cechy osobowe nie ma mowy
o dyskryminacji. Tak orzekł Sąd Najwyższy w sprawie wytoczonej
przez zwolnionego pracownika spółce KGHM Miedź Polska, która to
spółka w obliczu przeprowadzanej restrukturyzacji zakładów z corocznym obniżeniem stanu zatrudnienia, wypowiedziała umowę o pracę
powodowi. Typując pracowników do zwolnienia spółka kierowała się
kryterium zabezpieczenia finansowego, tzn. tym czy po ustaniu zatrudnienia pracownik będzie miał zapewnione środki utrzymania (w tym
przypadku w postaci uprawnień emerytalnych). Sąd uznał, że przyjęcie
takiego kryterium nie tylko nie stanowi dyskryminacji ze względu na
wiek, ale nawet stanowi słuszne i humanitarne kryterium wyboru pracowników do rozwiązania umowy o pracę.
Bardziej dyskusyjna była jednak sytuacja, w której osiągnięcie przez
pracownika wieku emerytalnego byłoby jedyną przesłanką wypowiedzenia stosunku pracy. Sąd Najwyższy, w spawie zwolnienia przez
PKP Przewozy Regionalne pracownika, który osiągnął wiek uprawniający do wcześniejszej emerytury26, uznał że takie zwolnienie nie
jest bezprawne. Pracownik w wieku emerytalnym nie podlega bowiem
ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy, a wypowiedzenie jest
normalną formą rozwiązywania umów na czas nieokreślony. W myśl
orzeczenia SN przyczyna wypowiedzenia musi być rzeczywista, ale
nie musi być ani zawiniona przez pracownika, ani związana z negatywną oceną jego pracy. Zasadność wypowiedzenia należy natomiast
badać nie tylko z uwzględnieniem interesów pracownika, ale również
z uwzględnieniem interesów i potrzeb pracodawcy27. Do powyższego orzeczenia Michał Skąpski sporządził glosę krytyczną28. Podniósł
w niej, że osiągnięcie wieku emerytalnego w ogóle nie może być traktowane jako uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę. Ponadto
autor stwierdził, że ustawodawca polski w tych przepisach, w których
jest to uzasadnione, uzależnił rozwiązanie stosunku pracy od osiągnięcia wieku emerytalnego. Skoro więc w Kodeksie Pracy nie zawarto
powyższej zasady, należy rozumieć, że nie ma mowy o ogólnej regule
dopuszczającej rozwiązanie umowy o pracę z powodu osiągnięcia wieWyrok SN z 25 lipca 2003r., I PK 305/02, OSP 2004/12/150.
Podobnie: wyrok SN z 29 września 2005r., II PK 19/05, OSNP 2006/1516/236.
28
M. Skąpski, OSP 2004/12/150.
26
27
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ku uprawniającego do świadczeń emerytalnych. Nie oznacza to oczywiście, że pracodawca nie może zwolnić pracownika nieprzydatnego.
Nieprzydatność tę musi on jednak uzasadnić i to w inny sposób, niż
przez powołanie się na jego wiek. Inaczej kwestię tę postrzega natomiast Barbara Wagner29, która uważa że wiek emerytalny uzasadnia
rozwiązanie umowy o pracę, ale jedynie wówczas gdy spełnione są
również inne warunki nabycia prawa do emerytury. Nabycie owego
prawa, według autorki, w każdym przypadku uzasadnia rozwiązanie
umowy o pracę. Osiągnięcie natomiast jedynie wieku emerytalnego
może uzasadniać rozwiązanie stosunku pracy jedynie w powiązaniu
z innymi, indywidualnie określonymi okolicznościami. Podobny pogląd wyraził wcześniej Walerian Sanetra30.
Z kolei w orzeczeniu z 4 listopada 2004 r.31 Sąd Najwyższy nieco odszedł od poglądu uznającego osiągnięcie wieku emerytalnego za
wystarczający powód rozwiązania umowy o pracę. W orzeczeniu tym
Sąd zauważa bowiem, że każdą sytuację należy badać indywidualnie.
A zatem z konkretnych okoliczności danego przypadku wynikać będzie, czy wiek emerytalny może uzasadniać zwolnienie, jako jedyna
przesłanka. W literaturze32 stanowisko to uznaje się za najbardziej odpowiadające zasadzie równego traktowania w zatrudnieniu.
Nowsze orzeczenia Sądu Najwyższego oddaliły się w pewien
sposób od przytoczonej linii orzeczniczej Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości. I tak w uchwale I PZP 4/0833 Sąd Najwyższy stwierdził, iż wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony pracownicy wyłącznie z powodu nabycia przez nią prawa do emerytury (…)
stanowi dyskryminację ze względu na płeć, a to z tej przyczyny że kobieta, nabywa prawo do emerytury w wieku niższym niż mężczyzna.
Z kolei w uchwale II PZP 13/0834 Sąd Najwyższy konstatował, iż osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może
B. Wagner, Wiek emerytalny jako zdarzenie prawa pracy, PiZS 3/2001 s. 25.
W. Sanetra, Wiek emerytalny (podeszły) jako przyczyna rozwiązania stosunku
pracy, PiZS 6/1997, s. 22.
31
Wyrok SN z 4 listopada 2004r., I PK 7/04, OSNP 2005/12/171.
32
K. Kędziora, K. Śmiszek, Dyskryminacja i lobbing w zatrudnieniu, Warszawa
2008, s. 94.
33
Uchwała SN 7 sędziów z 19 listopada 2008 r. I PZP 4/08, OSNP 2009/1314/165.
34
Uchwała SN 7 sędziów z 21 stycznia 2009 r. II PZP 13/08, OSNP 2009/1920/248.
29
30
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stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez
pracodawcę. W obliczu powyższych rozbieżności orzeczniczych,
w piśmiennictwie można spotkać komentarze skłaniające do refleksji,
takie jak choćby ten wyrażony przez Piotra Bocianowskiego: „Zarówno
w piśmiennictwie, jak i orzecznictwie przywołuje się nawet pogląd, że
rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikiem w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego jest nieetyczne, bowiem w efekcie prowadzi do
wykluczenia zawodowego osób w wieku emerytalnym i uniemożliwia
im aktywność zawodową pomimo posiadania sił, zdolności i chęci do
dalszej pracy. Możliwe jest jednak przedstawienie kontrargumentów
i podkreślenie, że blokowanie etatów przez osoby w wieku emerytalnym jest nieetyczne w stosunku do osób wchodzących na rynek pracy
i pracy poszukujących, które jednak nie mogą znaleźć zatrudnienia”35.
4. Okres ochronny pracowników w wieku przedemerytalnym
Art. 39 Kodeksu Pracy, jest właściwie jedynym przepisem Kodeksu
Pracy, który sprawia, że sytuacja prawna starszych osób w obrębie przepisów kodeksowych, różni się w jakiś sposób od sytuacji osób młodszych. Artykuł ten stanowi ograniczenie możliwości wypowiedzenia
pracownikowi umowy o pracę. Mianowicie, pracodawca nie może
wymówić umowy o pracę, jeżeli pracownikowi pozostało nie więcej
niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego36 oraz jeżeli okres
zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Przedmiotowy przepis stanowi najdalej idącą ochronę
trwałości stosunku pracy w polskim prawodawstwie. Obecne brzmienie zostało mu nadane w 2004 r. Wcześniej okres ochronny trwał nie
cztery, a dwa lata. Wydłużenie tego okresu w powszechnym odczuciu
jest zmianą korzystną dla pracowników, bo zwiększa poziom ochrony.
Z drugiej strony warto zauważyć, iż tak sformułowany przepis skłania pracodawców do rozwiązywania umów z pracownikami, zanim
jeszcze wejdą oni w okres ochronny. Pracodawcy nie chcą bowiem na
cztery lata odbierać sobie możliwości „wymiany” pracownika na bardziej efektywnego37. Warto zaznaczyć, że starsi pracownicy znajdują35
P. Bocianowski, Wiek emerytalny jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy
w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, PiZS 1/2011, s. 10.
36
Czyli, co do zasady, do osiągnięcia wieku 60 lat przez kobiety i 65 lat przez
mężczyzn.
37
Z. Salwa (red.), Kodeks pracy komentarz, Warszawa 2007, s. 218.
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cy się we wspomnianym okresie ochronnym nie mogą również zostać
zwolnieni w ramach zwolnień grupowych. Pracodawca może jedynie
wypowiedzieć im dotychczasowe warunki pracy i płacy38.
Ochrona z art. 39 Kodeksu Pracy, pozwala pracownikowi, w przypadku wypowiedzenia mu umowy o pracę mimo omawianego zakazu,
wnieść odwołanie do sądu pracy. Sąd ten, w zależności od żądania pracownika, może orzec o bezskuteczności wypowiedzenia i przywróceniu do pracy albo o odszkodowaniu. Owe odszkodowanie, na mocy art.
471 Kodeksu Pracy, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres
od dwóch tygodni do trzech miesięcy, jednakże nie może to być suma
niższa od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Z kolei w przypadku przywrócenia pracownika do pracy, przysługuje mu wynagrodzenie
za cały czas pozostawania bez pracy39. Jednakże, w chwili orzekania
o przywróceniu do pracy i uwzględnieniu na ten dzień wysokości wynagrodzenia, sąd nie wie jeszcze, kiedy pracownik faktycznie powróci
do pracy. Moment ten będzie bowiem zależny od uprawomocnienia
się orzeczenia, a następnie zgłoszenia przez pracownika (w ciągu
siedmiu dni) gotowości podjęcia pracy. Z kolei chwila uprawomocnienia orzeczenia sądu, zależna będzie od tego czy zostaną wniesione
środki odwoławcze. Wobec tego wysokość wynagrodzenia określona
w orzeczeniu sądowym, nie odpowiada wysokości wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w myśl przepisów prawa pracy.
W myśl Stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 2 czerwca 2009 r.40, różnicę pomiędzy odszkodowaniem zasądzonym, a tym
należnym w świetle przepisów prawa, pracodawca może wypłacić
dobrowolnie. Jeśliby jednak tego nie uczynił, pracownik może dochodzić zaspokojenia roszczenia w odrębnym postępowaniu. Wobec
tego, ostatecznie, w przypadku powrotu do pracy osoby zwolnionej
w wieku przedemerytalnym, pracodawca musi jej wypłacić wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy, bowiem w przeciwnym
razie grozi mu kolejne postępowanie sądowe. Warto jednak zaznaczyć,
że pracodawca może odmówić ponownego przyjęcia pracownika do
Art. 5 ust. 5 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
Dz. U. z 2003 r. Nr 90 poz. 844.
39
Art. 47 Kodeksu Pracy.
40
Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 2 czerwca 2009 r., GPP-381-456037/09/PE/RP.
38
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pracy, jeżeli w ciągu siedmiu dni od uprawomocnienia się orzeczenia
o przywróceniu do pracy, pracownik nie zgłosi gotowości niezwłocznego podjęcia pracy (chyba, że nie zgłosi owej gotowości z przyczyn
od siebie niezależnych).
Przy tym należy dodać, iż rozwiązując stosunek pracy z pracownikiem chronionym art. 39 Kodeksu Pracy, pracodawca popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika, a wykroczenie takie zagrożone
jest karą grzywny od 1000 do 30 000 zł. W przypadku stwierdzenia
przez sąd pracy, że pracodawca dopuścił się poważnego naruszenia
przepisów prawa pracy zawiadamia on o tym odpowiednie organy41
(tu Państwową Inspekcję Pracy) w drodze postanowienia. Natomiast
Inspektor Pracy (jako oskarżyciel publiczny) może złożyć do sądu
wniosek o ukaranie pracodawcy grzywną w związku z popełnieniem
wykroczenia. Uprawnienie to przysługuje również prokuratorowi42.
W tym miejscu warto zasygnalizować, że Kodeks Pracy przewiduje
pewne wyjątki od zakazu wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, któremu pozostało nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku
emerytalnego. Po pierwsze, przepisu tego nie stosuje się w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy43. Po drugie zaś, nie stosuje się go, w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu
całkowitej niezdolności do pracy44.
W literaturze i orzecznictwie często podnosi się, iż wyżej omówiona ochrona pracowników nie przysługuje pracownikom w sytuacji,
gdy spełnione są przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia45. Z kolei jedno ze starszych orzeczeń Sądu Najwyższego
(z 22 marca 1977r.)46 zawiera wskazówki interpretacyjne dla przepisu ochronnego. Mianowicie Sąd podkreśla, że przepis ten, chroniąc
osoby, którym brakuje nie więcej niż dwa (obecnie cztery) lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, a okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, nie odmawia
Art. 474 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296.
42
K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa, 2009,
s. 597.
43
Art. 411 Kodeksu pracy.
44
Art. 40 Kodeksu pracy.
45
U. Jackowiak (red.), Kodeks pracy z komentarzem, Gdynia 2001, s. 138.
46
Wyrok SN z 22 marca 1977r., I PRN 24/77.
41
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tej ochrony osobom, które mimo, że brakuje im nie więcej niż dwa
(cztery) lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, w chwili ewentualnego rozwiązania umowy o pracę już posiadają staż uprawniający je do
przyznania emerytury. A zatem czynnikiem decydującym o ochronie
jest głównie wiek pracownika. Wcześniejsze spełnienie zaś emerytalnych wymogów związanych ze stażem pracy, nijak nie wpływa na objęcie pracownika ochroną przed wypowiedzeniem pracy.
Jednocześnie warto dodać, że orzeczeniem z 9 marca 2009 r. (I PK
180/08)47 Sąd Najwyższy rozstrzygnął, iż ochronie z art. 39 Kodeksu
Pracy podlegają również pracownicy, w okresie czterech lat przed nabyciem prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach
lub w szczególnym charakterze. Sąd w wyroku zważył, że ustawowo
obniżonego wieku emerytalnego tych kategorii pracowników nie sposób traktować jako ich przywileju pracowniczego, albowiem obniżenie
dotyczy instytucji prawa ubezpieczeń społecznych i wynika z legislacyjnego założenia wcześniejszej utraty sprawności psychofizycznej do
wykonywania prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ze względu na szczególne uciążliwości związane w wykonywanym zatrudnieniem, co wymaga swoistej kompensacji szczególnych
obciążeń pracowniczych w sferze ubezpieczeń społecznych właśnie
przez obniżenie dla nich ustawowego wieku emerytalnego. Skoro
jednak wcześniejszy wiek emerytalny jest dla takich pracowników
„normalnym” ustawowym wiekiem emerytalnym, to korzystają oni
z ochrony przewidzianej w art. 39 k.p. tylko jeden raz i tylko wówczas,
gdy dalszy okres zatrudnienia w okresie czterech lat do osiągnięcia obniżonego wieku emerytalnego umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.48
Stosowanie art. 39 Kodeksu Pracy wywołuje kontrowersje w przypadkach, gdy pracownik otrzymujący wypowiedzenie umowy o pracę,
wchodzi w ochronny okres czterech lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego w czasie trwania okresu wypowiedzenia. Sąd Najwyższy,
w wyroku z 7 kwietnia 1999 r.49, uznał, że w takich okolicznościach
zakaz rozwiązania stosunku pracy nie obowiązuje. Okres ochronny
związany jest bowiem z osiągnięciem „wieku przedemerytalnego”
47
48
49

Wyrok SN z 9 marca 2009 r. I PK 180/08, OSNP 2010/19-20/236.
Tamże, uzasadnienie prawne.
Wyrok SN z 7 kwietnia 1999r., I PKN 643/98, OSNP 2000/11/418.
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i nie obowiązuje przed osiągnięciem tego wieku, nawet wówczas
gdyby pracownik w okresie wypowiedzenia „wiek przedemerytalny”
osiągnął. Sąd Najwyższy w omawianym orzeczeniu zwrócił uwagę na
konieczność przeprowadzenia wykładni językowo-logicznej brzmienia art. 39 Kodeksu Pracy. Przepis ten zakazuje wypowiedzenia umowy o pracę, nie zaś rozwiązania stosunku pracy. Zatem decydujący
moment dla ustalenia poszanowania przepisów ochronnych to moment
wypowiedzenia umowy, nie zaś ustania stosunku pracy. Art. 39 ustanawia tę zasadę w sposób bardzo wyraźny. Jako że nie ma wątpliwości
co do znaczenia omawianego przepisu, Sąd Najwyższy wskazał, że
nie należy interpretować go z zastosowaniem rozszerzającej wykładni celowościowej. Omawiane orzeczenie pozostaje w zgodzie z wcześniejszym wyrokiem SN50, w którym Sąd orzekł, że wypowiedzenie
pracy pracownikowi w czasie okresu ochronnego jest bezprawne także
wówczas, gdy wywołane nim rozwiązanie stosunku pracy będzie miało miejsce dopiero wówczas, gdy okres ochronny ustanie.
Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę, na mocy art. 42 § 1
Kodeksu Pracy, stosuje się odpowiednio, do wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Należy przez to rozumieć, że pracownikom chronionym artykułem 39 nie można w okresie ochronnym wypowiedzieć
warunków pracy i płacy. Kodeks przewiduje jednak dwa wyjątki od tej
zasady. Mianowicie, w myśl art. 43 Kodeksu Pracy, pracodawca może
wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikowi w okresie czterech lat przed nabyciem uprawnień emerytalnych, jeżeli stało się to konieczne ze względu na „wprowadzenie nowych zasad wynagradzania
dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy
lub tej ich grupy, do której pracownik należy” lub „stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej
pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania”.
5. Inne przepisy prawa pracy dotyczące osób po pięćdziesiątym
roku życia
Rządowy program „Solidarność pokoleń” wyznaczył szereg celów,
wśród których na potrzeby niniejszego opracowania można wymienić: poprawę warunków pracy i promocję zatrudnienia pracowników
50

Wyrok SN z 19 maja 1992r., I PRN 19/92, LEX 14953.
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po 50-tym roku życia; poprawę kompetencji i kwalifikacji pracowników po 50-tym roku życia; zmniejszenie kosztów pracy związanych
z zatrudnianiem pracowników po 50-tym roku życia; aktywizację osób
bezrobotnych lub zagrożonych utratą pracy po 50-tym roku życia; wydłużanie efektywnego wieku emerytalnego i stopniowe wyrównywanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Program, w fazie projektu,
spotkał się z poparciem Rady Legislacyjnej, choć podkreślano, iż przemilcza on pewne istotne w tym obszarze kwestie, jak np. społecznie
drażliwy problem osób uprawnionych do emerytur pomostowych, czy
też specyfikę stosunków rolnych i ustawodawstwa w sprawie zmiany
generacji w rolnictwie. Ostatecznie Ludwik Florek, jako opiniodawca
z ramienia Rady Legislacyjnej, uznał, że program zasługuje na przyjęcie i że zawiera „trafną diagnozę i wiele uzasadnionych propozycji
reformy systemu emerytalnego i zatrudnienia osób starszych”51.
Program „Solidarność pokoleń”, przewidywał realizację założonych celów przy użyciu rozmaitych środków, wśród których znalazły
się między innymi prace legislacyjne. Trudno bowiem wyobrazić sobie
wdrażanie programu niepoparte dostosowaniem przepisów prawa do
jego zasadniczych założeń. Program rządowy wskazał na konieczność
przeprowadzenia licznych zmian w przepisach prawa, obejmujących
nowelizację ustawy – Kodeks Pracy; ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy; ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych
w razie niewypłacalności pracodawcy; ustawy o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych; ustawy o pomocy społecznej; ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych; ustawy o rencie
socjalnej; ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych; ustawy o systemie oświaty; regulacji dotyczących
systemu ochrony zdrowia; ustawy o emeryturach pomostowych.
W ramach realizacji postulatu zmian w powyższych ustawach,
w obrębie prawa pracy, 19 grudnia 2008 r. przyjęto ustawę o zmianie
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw52. Ustawa ta, w interesującym nas obsza51
L. Florek, Opinia o Programie „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia
aktywności zawodowej osób w wieku 50+”. Opinia Rady Legislacyjnej, Prz.Legisl.
2008 nr 3 s. 92-95, opublikowany na stronie internetowej: http://www.radalegislacyjna.gov.pl/index.php?id=334.
52
Dz.U.09.6.33.
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rze, znowelizowała trzy istotne akty prawne: Kodeks pracy; ustawę
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy53; ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy54.
Pierwszy z aktów, Kodeks pracy, został znowelizowany pod kątem
ograniczenia okresu wypłacania przez pracodawcę wynagrodzenia
za czas niezdolności pracownika do pracy. W ramach powyższego,
zmieniono art. 92 Kodeksu pracy. Ogólną zasadą jest, że w przypadku czasowej niezdolności pracownika do pracy wywołanej chorobą,
przez pierwsze 33 dni (w ciągu roku) pracownik zachowuje prawo do
80% wynagrodzenia. W przypadku zaś dłuższej niezdolności do pracy,
przysługuje mu już zasiłek chorobowy. W odniesieniu do pracownika,
który ukończył pięćdziesiąty rok życia, obowiązek wypłacania wynagrodzenia przez pracodawcę obejmuje jedynie 14 dni niezdolności do
pracy. Zasiłek chorobowy przysługuje zaś za resztę okresu niezdolności do pracy. Novum polegające na skróceniu okresu wypłacania wynagrodzenia osobom starszym stanowić miało swoistą zachętę do zatrudniania seniorów przez pracodawców55.
Zmiany w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy sprowadziły się do wprowadzenia zwolnień od opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych dla pracodawców zatrudniających starsze osoby.
Mianowicie, w przypadku przyjęcia do pracy osoby bezrobotnej56, która ukończyła pięćdziesiąty rok życia, pracodawca zwolniony jest od
obowiązku odprowadzania składki za tę osobę przez okres dwunastu
miesięcy. Ponadto pracodawca nie odprowadza składek za pracowników będących kobietami powyżej pięćdziesiątego piątego roku życia,
oraz mężczyznami powyżej sześćdziesiątego roku życia.
Wreszcie, zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, umieściły osoby bezrobotne powyżej pięćdziesiątego roku
życia, w kategorii osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Co za tym idzie osoby te mogą być objęte działaniami przewidzia53
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, Dz.U. 2006 Nr 158, poz. 1121.
54
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001.
55
Uzasadnienie projektu, VI Kadencja Sejmu, Numer druku: 1196.
56
Pozostającej w okresie 30 dni przed zatrudnieniem w ewidencji bezrobotnych
powiatowego urzędu pracy.
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nymi w art. 50-61a omawianej ustawy, wśród których można wyróżnić:
programy praktycznego nauczania zawodu, programy przyuczania do
zawodu, staże oraz prace interwencyjne. Art. 1 pkt 50 ustawy zmieniającej ustawę o promocji zatrudnienia, zaliczył bezrobotnych powyżej 50 roku życia, którzy posiadają co najmniej dwudziestoletni okres
uprawniający do zasiłku, do grupy osób podlegających dłuższemu,
bo dwunastomiesięcznemu okresowi pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Ponadto do ustawy o promocji zatrudnienia dodano przepisy odnoszące się do składek na Fundusz Pracy, wprowadzające takie same
zwolnienia jakie miały miejsce w przypadku wspomnianego wcześniej
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
W związku z postulatami Programu „Solidarność pokoleń” dokonano również zmian w ustawie o emeryturach i rentach57. Na ich mocy
(od 8 stycznia 2009 r.) osoby którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych
przyznał świadczenie emerytalne, mogły je pobierać nie rozwiązując
uprzednio umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą. Zmiana ta
była jednak szeroko krytykowana jako zbyt daleko idąca w sytuacji
„kryzysu” gospodarczego. W związku z tym, nowelizacją z 16 grudnia 2010 r.58 zmiany te zniesiono. Obecnie pracownik, chcąc pobierać
emeryturę, musi, choćby na jeden dzień, rozwiązać umowę o pracę.
W uzasadnieniu nowelizacji wskazano, że „istotnie, w warunkach kryzysu gospodarczego, gwałtownie spada liczba miejsc pracy, co wymaga podjęcia działań zmierzających do odzyskania miejsc pracy, które
obecnie zajmowane są przez emerytów. (…) Względy te przemawiają
za modyfikacją obowiązujących w tej kwestii rozwiązań. Przyjęcie proponowanej regulacji będzie oznaczało, że to pracownik i pracodawca
solidarnie podejmą decyzję, czy pracownik, który uzyskał prawo do
emerytury, powinien kontynuować zatrudnienie”59.
Zakończenie
Kluczowe w omawianym temacie przepisy, dotyczące ochrony
trwałości zatrudnienia starszych pracowników w obecnym kształcie
obowiązują od 1 czerwca 2004 r., kiedy to rozszerzono ochrony okres
57
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, Dz. U. Nr 228,
poz. 1507.
58
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz
niektórych innych ustaw, Dz.U.10.257.1726.
59
Uzasadnienie projektu, Sejm VI kadencji, Nr druku: 3576.
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przedemerytalny z dwóch na cztery lata przed osiągnięciem wieku
emerytalnego. Niewątpliwie zabieg ten miał na celu uprzywilejowanie
sytuacji osób starszych, poprzez zabezpieczenie ich na wypadek ewentualnego wykluczenia z rynku pracy przed emeryturą60. Ta korzystna
dla pracowników zmiana, niekiedy wywołuje jednak efekt odwrotny
do zamierzonego (tzw. efekt bumerangowy). Zdarza się bowiem, że
pracodawcy nie chcąc sobie odbierać możliwości rozwiązania umowy
ze starszym pracownikiem, i nie chcąc wpędzać się w konieczność zatrudniania go wbrew swej woli przez cztery lata, wypowiadają umowy
o pracę „na wszelki wypadek” przed rozpoczęciem okresu ochronnego. W związku z tym pojawiają się postulaty powrócenia do krótszego,
dwuletniego okresu ochronnego, a nawet zupełnego zlikwidowania tej
instytucji ochronnej61.
Ogólna sytuacja prawno-pracownicza osób powyżej pięćdziesiątego
roku życia na przestrzeni ostatnich trzech lat uległa zmianom, można by powiedzieć, kosmetycznym. Jak wspominano na wstępie, nie
zmniejszył się udział procentowy osób powyżej pięćdziesiątego roku
życia w ogólnej liczbie bezrobotnych w kraju. Wzrosła wprawdzie
ilość osób bezrobotnych po pięćdziesiątym roku życia, jednak należy
mieć na względzie, że wzrosła również ilość wszystkich bezrobotnych.
Dane statystyczne dotyczące bezrobotnych „po pięćdziesiątce” zostały
zamieszczone w poniższej tabeli.
dane na
dzień

30 listopada
2008
30 kwietnia
2009
30 kwietnia
2010
30 kwietnia
2011

ilość bezrobotnych
powyżej 50
roku życia

udział bezrobotnych
powyżej 50
roku życia
w ogólnej
liczbie
bezrobotnych

napływ bez- odpływ bez- ile procent
robotnych robotnych spośród osób
powyżej 50 powyżej 50 które przestaroku życia roku życia ły być bezrow przeciągu w przeciągu botne zostało
bieżącego
bieżącego przyjętych do
miesiąca
miesiąca
pracy

292,1 tys.

21,6%

34,6 tys.

39,5 tys.

32,7 %

352,8 tys.

20,5 %

32,7 tys.

39,3 tys.

39, 4 %

414,2 tys.

21,0 %

33,4 tys.

47,8 tys.

44, 1 %

441,8 tys.

21,6 %

31,3 tys.

43,4 tys.

43, 3 %

Z. Salwa (red.), Kodeks pracy komentarz, Warszawa 2007, s. 216.
P. Jakubczak, Ochrona przedemerytalna skłania do zwolnień starszych pracowników, Gazeta prawna 31.12.2008, s. 2 i 6.
60
61
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Tabela – Dane statystyczne dotyczące osób bezrobotnych powyżej
pięćdziesiątego roku życia w Polsce62.
W świetle przedstawionych danych wypada zauważyć, że w ostatnich latach zwiększyła się różnica pomiędzy ilością osób powyżej
pięćdziesiątego roku życia napływających do klasy osób bezrobotnych, a ilością takich osób odpływających z tej klasy. Sukcesywnie też
rośnie odsetek osób, które tracą status osoby bezrobotnej w związku
z podjęciem pracy. Można więc, podsumowując, postawić pytanie, czy
biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą ostatnich lat, fakt iż odsetek
osób starszych wśród bezrobotnych, na dzień dzisiejszy jest taki jak
trzy lata temu, oznacza brak zmian, czy może sukces w polityce zatrudniania osób starszych?
Legal Status of Employees Aged Fifty Plus
Non-discrimination of treatment – also on the grounds of age – is a fundamental
rule of Polish labour legislation. That rule is expressed in art. 32(2) of the Polish
Constitution, art. 1 of Directive 2000/78/EC and art. 113 of the Polish Labour Code.
According to art. 6 of Directive 2000/78/EC, art. 183b § 2 of the Polish Labour Code
and ECJ case law, exceptions from that rule are permissible if they are justified by
a legitimate aim and if the means of achieving that aim are appropriate and necessary.
These exceptions include the legitimacy of termination of employment relationships
with workers for the sole reason of their reaching the age of retirement. Indeed, such
termination can be justified by employment policy.
On the other hand, by virtue of art. 39 of the Labour Code, during four years prior
to reaching retirement age workers benefit from the so-called protection period, which
– with some exceptions – prohibits termination of their employment contracts or work
and pay agreements. On October 17th, 2008, the Polish government adopted a program
named Solidarity of Generations – Action for Increasing Occupational Activity of
Persons Aged 50+, within which professional development training and apprenticeship
programs were opened to people aged 50 and over, and legislation was introduced to
promote their employment.
62
Opracowanie własne na podstawie danych opublikowanych przez Publiczne
Służby Zatrudnienia, Statystyki Rynku Pracy, październik 2008 (10/2008), kwiecień 2009 (4/2009), kwiecień 2010 (4/2010), kwiecień 2011 (4/2011), dostępne na
stronie internetowej: http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=
867997&pT=details&sP=CONTENT,objectID,867970
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Prawo Kanoniczne
54 (2011) nr 3-4

Ks. Krzysztof Konecki, Rok liturgiczny i Kalendarz w reformie Soboru
Watykańskiego II, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010, ss. 290.
Sposób sprawowania liturgii w Kościele był zawsze odbiciem ducha czasów, sposobu pojmowania Boga przez ludzi poszczególnych epok. Dwudziesty wiek przyniósł
potrzebę odnowienia liturgii – tak, aby była zrozumiała przez ludzi naszego czasu
oraz przystosowana do zmieniających się warunków życia i duchowych potrzeb człowieka. Dla wielu współczesnych wiernych liturgia sprawowana w naszych kościołach w języku polskim, gdzie kapłan stoi przodem do ludzi, jest czymś oczywistym
i normalnym. Nie pamiętają oni liturgii przedsoborowej, która wyglądała znacznie
inaczej niż ta obecna. Wydaje się jednak, że i dla tych ostatnich trudno by było przyjąć,
że liturgia miała by być sprawowana inaczej. Trudno wyobrazić sobie, jak wyglądałby Kościół dzisiejszych czasów, gdyby nie działalność ruchu liturgicznego i reformy
Soboru Watykańskiego II, która w samym założeniu nie była tylko aktem jednorazowym, ale była i jest pewnym procesem. Według Vaticanum II liturgia ma być źródłem
i szczytem, a obrzędy liturgiczne mają wiązać Ofiarę Jezusową z dzisiejszym naszym
życiem. Stąd potrzeba kształtowania jej tak, by była jasnym przesłaniem dla współczesnego człowieka, aby przybliżała prawdę o uczestnictwie człowieka w zbawczej
misji Chrystusa, a poprzez zrozumiałe święte znaki przyczyniała się do ożywienia
wiary. Możemy zatem powiedzieć, że liturgia ma uobecniać tajemnicę zbawczego
spotkania Boga z człowiekiem, ma wprowadzać go w atmosferę głęboko mistyczną,
wznosić do poziomu nadnaturalnego, aby zbliżył się do misterium Boga. Po Soborze
Watykańskim II odnowiona liturgia stała się punktem odniesienia religijności wiernych. Jednakże nie zawsze była i jest w pełni zrozumiała, w sposób wystarczający
wyjaśniana i przyswojona. Pomimo upływu ponad czterdziestu lat od wprowadzenia
reformy liturgicznej wymaga ona jeszcze wielu wyjaśnień i tłumaczeń, a także rodzi
w umysłach wiernych świeckich, a czasami i duchowieństwa, wiele różnych pytań,
wątpliwości i niepokojów, a może i kontrowersji.
Mając na uwadze powyższe uwagi wskazujące na jakże ważne i fundamentalne
znaczenie liturgii w życiu i działalności Kościoła, należy odnotować interesującą
publikację autorstwa ks. prof. dra hab. Krzysztofa Koneckiego, kierownika Zakładu
Teologii Liturgii na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu, zatytułowaną Rok liturgiczny i Kalendarz w reformie Soboru Watykańskiego II. Kwestie redakcyjne. Została
ona wydana przez Wydawnictwo tegoż uniwersytetu, w ramach serii wydawniczej
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Scripta Theologica Thoruniensia (tom 12). Opracowanie swą bogatą treścią wprowadza czytelnika w szczegółowe i przełomowe zagadnienia odnoszące się do dzieła reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II, które zostało wyrażone i zawarte
w konstytucji o świętej liturgii Sacrosanctum Concilium. Tym bardziej ważne, gdyż
– jak zauważa Autor – „jeszcze nigdy dotąd żaden z soborów powszechnych nie
zajął się liturgią „ex professo” i nie poświęcił jej osobnego dokumentu […], wskazując na jej założenia biblijno-teologiczne, jak również na jej aspekty celebracyjne
i duszpasterskie” (s. 15). W swoim wybitnie źródłowym i nowatorskim opracowaniu
Autor zajął się jednym z istotnych i ważnych elementów soborowej odnowy liturgii, a mianowicie reformą roku liturgicznego i Kalendarza Rzymskiego. Ten ostatni,
choć nie jest księgą liturgiczną, pełni ważną rolę w liturgii Kościoła, gdyż przesądza o strukturze roku liturgicznego, a więc o układzie niedziel, uroczystości, świąt
i zwykłych wspomnień całego roku liturgicznego. Reforma liturgii nie mogła się zatem dokonać i być przeprowadzona bez reformy Kalendarza. Autor ukazując proces
rodzenia się i powstawania po Soborze Watykańskim II nowego kształtu celebracji
misterium Chrystusa, w swoich badaniach skupia się przede wszystkim na kwestiach
redakcyjnych, co zresztą zaznacza w podtytule, związanych ze zmianą rozkładu świąt,
strukturą okresów liturgicznych oraz reformą Kalendarza świętych. Biorąc pod uwagę
uzasadnienie teologiczne, wskazuje na podstawy tych zmian podjętych przez reformę
soborową. Tym samym zapoznaje czytelnika „z możliwie wszystkimi kwestiami redakcyjnymi, związanymi z kształtowaniem się nowej struktury okresów liturgicznych
i występujących w nich podstawowych obrzędów oraz procesem i charakterem zmian
dokonanych w Kalendarzu Świętych” (s. 20).
Prezentowana publikacja składa się ze spisu treści w języku polskim i włoskim
(s. 5-11), wykazu skrótów (s. 13-14), wstępu (s. 15-23), sześciu merytorycznych rozdziałów podzielonych na podrozdziały (s. 25-197), zakończenia (s. 199-203), bibliografii (s. 205-214) podzielonej na: dokumenty Stolicy Apostolskiej, dokumenty
i materiały Soboru Watykańskiego II, dokumenty i materiały Consilium, księgi liturgiczne, dzieła patrystyczne i opracowania, streszczenia (s. 215-216) w języku włoskim
oraz trzech aneksów (s. 219-290) zawierających: komentarz historyczny do zreformowanego rzymskiego Kalendarza powszechnego, zmiany naniesione do Kalendarza
i alfabetyczny wykaz świętych w nowym Kalendarzu.
We wstępie (s. 15-23) Autor w sposób przejrzysty i przekonywujący wprowadza
czytelnika w problematykę swoich badań, przedstawia przedmiot i cel badań, uzasadnia podjęcie tematu, omawia metodę i konstrukcję opracowania, jak też uzasadnia wykorzystanie obszernego materiału źródłowego, podaje jego ocenę i wykorzystanie oraz
zakreśla istotne założenia i ramy przeprowadzonych badań. Zaznacza, że punktem
wyjścia dla opracowania „była analiza dokumentów (tekstów soborowych, schematów
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redakcyjnych i ksiąg liturgicznych), których przebadanie i umieszczenie w szerszym
kontekście liturgiczno-teologicznym pozwoliło na syntetyczne ujęcie najważniejszych
zagadnień związanych z reformą roku liturgicznego i Kalendarza Świętych” (s. 21).
Wskazuje na konieczność ich wnikliwego przebadania w kontekście płaszczyzn badań
jakie podejmuje oraz uzasadnia ich konieczność w odniesieniu do podjętego tematu
swego opracowania.
Rozdział p i e r w s z y (s. 25-62) zatytułowany Redakcja roku i Kalendarza liturgicznego w pracach Soboru Watykańskiego II (1962-1965), jako rozdział wprowadzający, ukazuje przebieg obrad Vaticanum II nad kształtowaniem się treści piątego
rozdziału Konstytucji o Liturgii Sacrosanctum Concilium, w którym zawarte są podstawowe normy, założenia i postulaty przyszłej reformy roku liturgicznego i Kalendarza.
Celem lepszego ukazania proponowanych zmian przez dokument soborowy, Autor sięga i wnikliwie analizuje przedsoborowe postulaty (propositiones) nadesłane przez poszczególnych biskupów i ośrodków naukowych z różnych części świata, domagające
się reformy roku liturgicznego i Kalendarza. Najpierw przybliża prace przygotowawcze Komisji Liturgicznej (Pontificia Commissio de Sacra Liturgia Praeparatoria),
która rozpoczęła swoją działalność 5 czerwca 1960 r. (s. 25-32). Bardzo czytelnie ukazuje przebieg jakże ważnych i trudnych prac tej Komisji, sposób jej prac i rezultaty
w postaci schematu przyszłej Konstytucji o Liturgii. Oczywiście czyni to tylko w odniesieniu do kwestii reformy Kalendarza liturgicznego oraz reformy roku liturgicznego, pomija zaś inne kwestie. Zamieszcza także rozdział piąty schematu Konstytucji
o liturgii zatytułowany De Anno liturgico, który przyjęty i wydany w jednym tomie
13 lipca 1962 r., został następnie rozesłany wszystkim ojcom Soboru Watykańskiego II,
aby stać się przedmiotem soborowej dyskusji. Warto tu zaznaczyć, iż rozdział ten, co
analizuje Autor opracowania, wskazuje na ogólne założenia reformy roku liturgicznego, odnowy przeżywania niedzieli, reformy okresów liturgicznych i obchodów świąt.
W rozdziale tym wprowadzono również projekt ustalenia stałego dnia obchodów dnia
Wielkanocy oraz wprowadzenia do społeczności cywilnej kalendarza stałego. W podrozdziale drugim zostały przedstawione same prace i przebieg dyskusji soborowej
Komisji Liturgicznej, a także owoc jej prac, które zostały przedłożone ojcom soborowym pod głosowanie w postaci nowej redakcji piątego rozdziału przyszłej Konstytucji
o liturgii De Anno Liturgico wraz z dodatkiem (s. 35-38). Kształtowanie się kolejnych artykułów rozdziału piątego Konstytucji o liturgii Autor prezentuje w podrozdziale trzecim (s. 40-62), gdzie przybliża naturę roku liturgicznego i jego reformę.
Podsumowując prace Vaticanum II nad redakcją Konstytucji o Liturgii, w odniesieniu
do roku i Kalendarza liturgicznego, ks. prof. Konecki stwierdza: „zadaniem Soboru nie
było opracowanie szczegółowych założeń i precyzyjnych ram nowej struktury roku
liturgicznego i Kalendarza. Nowość polegała przede wszystkim na autorytatywnym
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przypomnieniu i zarazem ukazaniu najistotniejszych problemów i głównych kierunków, w jakich powinna zmierzać reforma roku liturgicznego” (s. 62). Jednocześnie
wskazuje, że szczegółowe opracowanie postulatów Konstytucji o Liturgii dotyczących
odnowy roku liturgicznego i Kalendarza zostało zrealizowane w latach 1966-1970
przez Radę do spraw Wykonywania Konstytucji o Liturgii (Consilium). Postulowana
zaś przez Konstytucję soborową o Liturgii w rozdziale piątym reforma Kalendarza
i roku liturgicznego została powierzona Komisji studyjnej nr 1 (Coitus a studiis n. 1:
De calendario) oraz Komisji studyjnej nr 17 (Coitus a studiis n. 17: De Anno liturgico), dwom z 39 komisji utworzonych i powołanych przez wspomniane Consilium do
realizacji reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II. Ta część opracowania daje
czytelnikowi możliwość szczegółowego poznania całego przebiegu obrad i meandrów
dyskusji soborowych nad kształtowaniem się treści piątego rozdziału Konstytucji
o Liturgii i stanowi dość trudny element opracowania. O jego wartości świadczy
przede wszystkim część dokumentująca prace soborowej Komisji Liturgicznej oraz
dyskusje soborowe Kongregacji Generalnych.
Po ogłoszeniu soborowej Konstytucji o liturgii i zakończeniu obrad Vaticanum II
już w roku 1965 rozpoczęła prace Rada do Spraw Wykonania Konstytucji o Liturgii,
działająca w grupach roboczych, a w opracowaniu nazywana Concilium. Rozdział
d r u g i (s.63-99) przybliża właśnie i analizuje szczegółowo i wnikliwie, w sposób
chronologiczny, czteroletnie prace owego Consilium nad reformą roku liturgicznego
i Kalendarza Rzymskiego, a szczególnie jego dwóch grup roboczych – nr 1 i nr 17,
opisując prace, dyskusje i propozycje oraz rozwiązania zgłoszone podczas trzech relacji zaprezentowanych na sesjach plenarnych. Autor ukazuje współpracę tych dwóch
Komisji studyjnych oraz prace redakcyjne nad rewizją roku i Kalendarza liturgicznego. Najpierw prezentuje relację Komisji jaka miała miejsce na piątej sesji plenarnej,
27 kwietnia 1965 r., będącą efektem jej prac studyjnych, przeprowadzanych dyskusji, poszukiwań i propozycji nowej struktury roku liturgicznego oraz Kalendarza
Rzymskiego. Autor prezentuje poszczególne dokumenty robocze, zwane schematami,
ukazuje ich powstawanie, treść i znaczenie dla przeprowadzanej reformy oraz postulowane zmiany. Następnie przybliża czytelnikowi drugą relacją jaka miała miejsce
na sesji szóstej Komisji, dnia 1 grudnia 1965 r., tym samym przedstawia dalsze wypracowane rozwiązania w formie propozycji, tym razem w odniesieniu do reformy
Kalendarza świętych. Ukazuje trudną drogę kształtowania się obchodów świętych
i zmian dat tych obchodów. Kolejne etapy i projekty reformy roku liturgicznego ukazuje ks. prof. Konecki w relacji trzeciej, która odbyła się na siódmej sesji plenarnej,
12 października 1966 r. oraz w relacji czwartej, jaka miała miejsce na sesji ósmej
w kwietniu 1967 r. Tym samym Autor daje czytelnikowi możliwość poznania szerokiego spektrum prac Komisji nad reformą roku liturgicznego i Kalendarza oraz
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uzmysłowienia sobie wszystkich kwestii związanych z założeniami reformy, jej powstawaniem i koniecznością realizacji. Treści te są jakże ubogacające i przybliżające
charakter i konieczność zmian, mając na uwadze uchwały i założenia Vaticanum II.
Na koniec tego rozdziału znajdujemy wykaz (tabelę) kolejnych projektów kalendarza
i Kalendarza Rzymskiego (s. 89-99).
Szczegółowe kwestie redakcyjne związane z reformą poszczególnych okresów
liturgicznych oraz przedstawienie istotnych zmian, jakie zaszły w strukturze i charakterze poszczególnych okresów liturgicznych, a także w zmianie podstawowych obrzędów występujących w tych okresach Autor podejmuje w rozdziałach następnych
(trzecim, czwartym i piątym). Rozdział t r z e c i podejmuje temat chrystologicznego wymiaru roku liturgicznego (s. 101-131), co łączy się z normami i założeniami Soboru Watykańskiego II, który postanowił, aby tak zreformować rok liturgiczny,
aby „utrzymać pierwotny charakter okresów liturgicznych celem należytego zasilania
pobożności wiernych przez celebrowanie misteriów chrześcijańskiego odkupienia,
a zwłaszcza misterium paschalnego” (s. 101). W nawiązaniu do poszczególnych tekstów soborowych Autor ukazuje prace Consilium nad odnową dorocznej celebracji misterium paschalnego według następującego porządku: doroczna celebracja misterium
paschalnego, czas przygotowania do Paschy (okres Wielkiego Postu), cykl Objawienia
i okres w „ciągu roku”. Wskazuje, że swoisty koloryt i charakter liturgiczny poszczególnym okresom liturgicznym nadają lektury biblijne oraz teksty euchologijne formularzy mszalnych, które zostały liczebnie zwiększone oraz odpowiednio przygotowane
do charakteru czasów. Omawiając szczegółowo dyskusje i prace Komisji oraz przywołując podjęte ustalenia i rozwiązania wskazuje, „iż zmiany jakie zaszły w strukturze
i charakterze poszczególnych okresów liturgicznych oraz reforma podstawowych obrzędów występujących w tych okresach podporządkowane były głównej zasadzie teologicznej, zmierzającej do tego, aby jaśniej ukazać paschalne dzieło Chrystusa, będące
centrum roku liturgicznego” (s. 131). Jak zaznacza, „w wyniku reformy otrzymaliśmy
szeroko i bogato rozbudowane Temporale charakteryzujące się zwartością, przejrzystością i linearnością” (s. 131).
Święci z Chrystusowej tajemnicy paschalnej (Proprium de Sanctis) to tytuł rozdziału c z w a r t e g o (s. 133-164), w którym Autor podejmuje niebagatelną kwestię
rozmieszczenia w liturgicznym cyklu rocznym obchodów świętych w pracach Komisji
zmierzających do reformy liturgicznej. W rozdziale tym znajdujemy omówienie takich zagadnień jak: zmniejszenie liczby świąt dewocyjnych, kryteria zmian obchodów
świętych, ustalenie terminu obchodów, zmiana tytułów świętych oraz uniwersalizm
Kalendarza. Ks. prof. Konecki wskazuje, iż w pracach reformistycznych chodziło
o skoordynowanie ich obchodów z obchodami misterium paschalnego Chrystusa,
o pewny porządek wszystkich celebracji na przestrzeni roku. Bowiem – jak wska-
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zuje – „nie może istnieć Sanctorale jakby oderwane od roku liturgicznego; ono jest
przecież przykładem i ilustracją tego, jak Kościół wszystkich wieków żyje tajemnicą
Chrystusa, którą nieustannie głosi i uobecnia w liturgii” (s. 133). Jednocześnie odpowiada na ważne pytania odnoszące się do podjętej reformy liturgicznej w tej materii,
a mianowicie jakie były kryteria, które towarzyszyły pracom Zespołu nad uporządkowaniem tych obchodów. Podkreśla, że reforma Sanctorale polegała na tym, że święci
mniej znani pozostali jedynie w kalendarzach partykularnych, a zgodnie z postanowieniami soborowej Konstytucji o liturgii, „do Kalendarza powszechnego weszli liczniej
przedstawiciele różnych okresów i możliwie wszystkich narodów i części świata, aby
w ten sposób ukazała się powszechność Kościoła i współcześni chrześcijanie mieli
z obchodów ku czci świętych duchowy pożytek” (s. 164). Dla oceny i podsumowania
dokonanych zmian ważne wydaje się wyjaśnienie Autora, iż „jednym z podstawowych
założeń reformy było dążenie, aby nowy Kalendarz bardziej odpowiadał współczesnej
pobożności i mentalności oraz lepiej wyrażał zasadę uniwersalizmu świętych zarówno
w przestrzeni, jak i w czasie” (s. 155). W zakończeniu tej części opracowania znajdujemy wykaz chronologiczny świętych Kościoła.
W krótkim rozdziale p i ą t y m omówiono przebieg prac redakcyjnych nad zmianą
klasyfikacji obchodów liturgicznych w zreformowanym Kalendarzu Rzymskim oraz
sposobem ich celebracji. „Odnowa – jak zaznacza Autor – roku liturgicznego, jego
struktury i umieszczenie w jego centrum obchodów misterium paschalnego Chrystusa
oraz reforma Kalendarza zakładały i zarazem domagały się zmiany dotychczasowej
terminologii dni liturgicznych, która była bardzo skomplikowana i nie odpowiadała
mentalności współczesnego człowieka” (s. 23). Stąd ta część opracowania ukazuje
zmianę gradacji dni liturgicznych (s. 165-180) i przybliża prace redakcyjne nad nową,
uproszczoną i bardziej przejrzystą klasyfikacją obchodów liturgicznych, co wymagało
momentami reformistycznych posunięć. Reforma ta – jak wskazuje Autor – odnosząca
się do Sanctorale dokonała się na dwóch płaszczyznach, a mianowicie poprzez reformę Kalendarza, czyli przez selekcję, dobór i opracowanie nowego zbioru świętych
Pańskich oraz przez sam sposób ich obchodu w ciągu roku liturgicznego, zarówno we
Mszy św. jak i w liturgii godzin. Zdaniem Autora, sprawa zmiany dotychczasowej
gradacji obchodów liturgicznych „była jedną z trudniejszych, polemicznych i zarazem bardzo niewdzięcznych kwestii szczegółowych, z jaką w swojej pracy musiał
się zmierzyć Zespół pierwszy Komisji” (s. 165). Wynikało to z faktu, iż zakres, ranga
i konsekwencje podejmowanych decyzji i rozstrzygnięć prowokowały duże dyskusje
i reakcje, a niekiedy rodziły niepokój, a nawet zdziwienie. Ks. prof. Konecki wnikliwie omawia prace redakcyjne odnoszące się do zmiany gradacji dni liturgicznych, jak
też sam stan gradacji i sposób celebracji w nowym Kalendarzu. Wskazuje, że prace
nad reformą roku kościelnego i Kalendarza polegały przede wszystkim na nowym
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uszeregowaniu dni liturgicznych oraz na określeniu sposobu celebracji w Mszale i liturgii godzin. „Dotychczasowy, mało czytelny i przekonywujący sposób podziału dni
liturgicznych na klasy, zmienili na nowy, uproszczony i bardziej przejrzysty sposób
stopniowania obchodów liturgicznych” (s. 180), co dało uszeregowanie stopni obchodów liturgicznych bardziej czytelnym i stabilnym. Obchody świętych w ciągu roku
liturgicznego zostały podzielone na trzy stopnie: uroczystość, święto i wspomnienie,
które dzieli się na obowiązkowe i dowolne. Na koniec tego rozdziału Autor podał gradację celebracji świętych w nowym Kalendarzu.
Ostatni, s z ó s t y rozdział opracowania, zatytułowany Zatwierdzenie i ogłoszenie zreformowanego Kalendarza (s. 181-197) prezentuje i analizuje stanowisko
Kurii Rzymskiej, które w niektórych punktach różniło się od stanowiska członków
Consilium, jak też omawia ustalenia Komisji Mieszanej powołanej w celu rozstrzygnięcia kwestii spornych, samą aprobatę i ogłoszenie Kalendarza Rzymskiego oraz
referuje reakcje na jego ogłoszenie. Lektura tej części opracowania przekonuje, że zatwierdzenie Kalendarza było poprzedzone ważnym studium przedstawionych propozycji. Profesor UMK wskazuje tutaj i omawia problemy i trudności w przygotowaniu
nowego, zreformowanego Kalendarza Rzymskiego. Spowodowane to było „różnicami
zdań, opinii oraz koncepcji, jakie powstały między członkami Komisji a pracownikami Kongregacji Obrzędów w trakcie rozwiązywania niektórych spornych kwestii”
(s. 197). Jednak – zdaniem Autora – duży stopień determinacji, konsekwencja oraz
precyzyjnie i jasno określone stanowisko doprowadziły do tego, aby reforma roku
liturgicznego i Kalendarza mogły być doprowadzone do końca. Autor informuje też
czytelnika o reakcjach na ogłoszenie zreformowanego Kalendarza i wskazuje, że spotkał się on na ogół z życzliwym przyjęciem, nie brakowało jednak zastrzeżeń czy pretensji. Zdaniem ks. prof. Koneckiego, wynikały one w dużej mierze z nieznajomości
teologicznych podstaw podjętej reformy. Niemniej jednak niektóre z uwag poważnie
wzięto pod uwagę i dopiero po ostatecznych korektach Kalendarz został włączony do
Mszału Rzymskiego i liturgii godzin.
W zakończeniu (s. 199-203) znajdujemy podsumowanie badań oraz uzasadnienie
oraz doniosłość podjętych badań. Autor wskazuje na „oryginalność, nowość i świeżość
Kalendarza Rzymskiego, która jest proporcjonalna do nowości, oryginalności i świeżości soborowej odnowy liturgicznej, która swój szczytowy punkt znajduje w refleksji
teologicznej nad liturgią” (s. 202). Jednocześnie postuluje dalsze badania dotyczące
roku liturgicznego oraz projektów wprowadzenia do społeczności cywilnej kalendarza
stałego oraz jego związku i wpływu na kształt Kalendarza liturgicznego.
Bibliografia wykorzystana w opracowaniu obejmuje dziesięć stron (192 pozycje).
Na uwagę zasługuje szczegółowe oddzielenie poszczególnych kategorii źródeł i opracowań, także wielu obcojęzycznych. Szczególnie liczne źródła, w tym dokumenty,
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materiały Soboru Watykańskiego II oraz dokumenty i materiały Consilium, jak i księgi
liturgiczne, stanowią zasadniczą i sporą część bibliografii. Świadczy to o wyjątkowym walorze źródłowym opracowania. Trochę dziwi zamieszczenie Kodeksu Prawa
Kanonicznego z 1917 i 1983 r., a także Katechizmu Kościoła Katolickiego w innych
źródłach (s. 210). Zgromadzona przez Autora bibliografia stanowi ważny materiał
dla chcących kontynuować badania rozpoczęte przez ks. prof. Koneckiego, do czego
zresztą sam zachęca.
Interesujący i ważny element publikacji stanowią trzy aneksy (s. 217-290) zamieszczone na końcu opracowania. Aneks pierwszy to komentarz historyczny do zreformowanego Rzymskiego Kalendarza Powszechnego, gdzie znajdujemy omówienie
całorocznego kalendarza liturgicznego. W aneksie drugim możemy zapoznać się ze
zmianami naniesionymi do Kalendarza, a w trzecim Autor podał alfabetyczny wykaz
świętych w nowym Kalendarzu. Wspomniane aneksy dają czytelnikowi możliwość
łatwego i szybkiego zapoznania się ze zmianami i obowiązującymi przepisami liturgicznymi odnoszącymi się do roku liturgicznego i Kalendarza.
Recenzowane, nowatorskie i wnikliwe opracowanie wymagało od Autora zastosowania odpowiedniej metody naukowej. Punktem wyjścia dla opracowania była analiza
dokumentów w postaci tekstów soborowych, schematów redakcyjnych, ksiąg liturgicznych, dokumentów posoborowych, których przebadanie i umieszczenie w szerszym
kontekście liturgiczno-teologicznym pozwoliło na syntetyczne ujęcie najważniejszych
zagadnień związanych z podjętym tematem reformy roku liturgicznego i Kalendarza
świętych. Prawidłowe wykorzystanie tak ujętej metody dało interesujące, pozytywne
owoce w postaci dojrzałego wysoce erudycyjnego i wartościowego dzieła naukowego. Mimo konsekwentnego trzymania się metodologii, której domaga się każda praca naukowa, można stwierdzić, że została napisana językiem prostym, klarownym
i przystępnym, zrozumiałym, nawet dla czytelnika nie wyrobionego teologicznie czy
liturgicznie. Ks. prof. Koneckiemu udało się osiągnąć w swoim opracowaniu czytelne,
syntetyczne i wieloaspektowe omówienie roku liturgicznego i Kalendarza w reformie Vaticanum II. Na uwagę zasługuje również solidnie opracowany aparat naukowy
w postaci przypisów i cytowanej bibliografii, która może być cenną wskazówką dla
czytelnika, chcącego przedstawiany przez Autora temat jeszcze poszerzyć o nowe wątki i spojrzeć na niego w szerszym kontekście, co sam Autor sugeruje w zakończeniu.
Wydaje się nadto, że opracowanie stanowi pewien impuls do podejmowania podobnych badań w odniesieniu do reformy liturgicznej podjętej przez Sobór Watykański II.
Jednocześnie opisana historia reformy roku liturgicznego i Kalendarza w pracach
Soboru Watykańskiego II przybliża czytelnikowi nie tylko ogrom trudnej pracy w ramach Soboru i po jego zakończeniu, ale daje możliwość i okazję przyjrzenia się nie-
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jako od środka ważnym i istotnych elementom i podstawom tych ważnych dla życia
Kościoła przemian w układzie, charakterze i dynamizmie roku liturgicznego.
W sumie prezentowana publikacja jest bardzo potrzebna i pożyteczna nie tylko
w swym wymiarze naukowym, ale także poznawczym i edukacyjnym. Dzisiaj bowiem mało kto zdaje sobie sprawę jak trudne, złożone, wieloaspektowe i pracochłonne
były prace nad reformą liturgii Kościoła, którą podjął i nakazał przeprowadzić Sobór
Watykański II, a co było wydarzeniem bez precedensu i nie miało równego sobie
w całej dotychczasowej historii Kościoła. Praca ks. prof. Koneckiego pozwala czytelnikowi poznać przebieg, charakter i bogactwo prowadzonych prac nad reformą roku
liturgicznego i Kalendarza rzymskiego. Jednocześnie lektura omawianej publikacji
sprawia wrażenie, co jest w jakimś stopniu prawdą, iż reforma liturgiczna podjęta
przez Vaticanum II jest wciąż w fazie wprowadzania w życie i nie zawsze jest w pełni
zrozumianą przez przeciętnego wiernego.
Publikacja jest zatem godna polecenia tym wszystkim, którzy mają trudności
w zrozumieniu liturgii Kościoła i poruszaniu się po jej znakach, symbolach i gestach,
jak i zrozumieniu zmian jakie zaszły w układzie świąt, strukturze i charakterze poszczególnych okresów liturgicznych oraz obrzędów występujących w tych okresach.
Stwarza zatem okazję poznania i wniknięcia w wiele kwestii szczegółowych odnoszących się do odnowy i reformy liturgii, jej rozumienia w dzisiejszych czasach, głównie
w odniesieniu do roku liturgicznego i Kalendarza.
					

ks. Janusz Gręźlikowski

Ks. Jerzy Adamczyk, Kanoniczna figura pielgrzyma w korelacji z duszpasterstwem poprzez sanktuarium, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomie
rzu, Sandomierz 2011, ss. 526.
Autor książki jest kapłanem diecezji radomskiej, kanonistą. Opracowanie jest pracą
habilitacyjną, która wpisuje się w kontekst dawnego i współczesnego zjawiska religijnego. Mimo zobojętnienia religijnego w dzisiejszym świecie, pielgrzymowanie do
sanktuariów stanowi w Kościele wypróbowaną przez tradycję praktykę pobożności
i współcześnie się odradza. Nic więc dziwnego, że ten fenomen religijny współcześnie
budzi zainteresowanie nie tylko psychologów, socjologów, teologów, ale także kanonistów. Wierni pielgrzymują do sanktuariów nie tylko pieszo, ale są pielgrzymki autokarowe, rowerowe, konne, samochodowe i samolotowe. Ich ilość jest imponująca.
W ciągu wieków władza kościelna wprowadzała rozmaite uregulowania prawne dotyczące pielgrzymowania do sanktuariów i realizowanej tam opieki duszpasterskiej,
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w celu zagwarantowania religijnego charakteru pielgrzymowania, chronienia przed
nadużyciami oraz zagwarantowania odpowiedniego poziomu duchowego. Dzisiaj potrzeby pielgrzyma i cele są takie same jak przez wieki. Trzeba jednak odróżnić pielgrzyma od turysty, modlącego się pielgrzyma od turysty utrwalającego na fotografii
obiekty sakralne, pokutującego pielgrzyma od ciekawego świata wycieczkowicza.
Zatem istotnym zagadnieniem jest zdefiniowanie ‘pielgrzyma’ w aspekcie kanonicznym, dookreślenie jego profilu jako wiernego.
Tytuł sugeruje, że książka jest próbą wyeksplikowania kanonicznej postaci wiernego – pielgrzyma oraz jego relacji prawnej zarówno do instytucji sanktuarium, jak
i do duszpasterstwa tam realizowanego. W kontekście podjętego tematu Autor postawił między innymi takie zasadnicze pytania: 1) Czy można mówić o specyficznej,
kanonicznej figurze pątnika? 2) Jaka jest relacja prawna między pątnikami a instytucją sanktuarium, między pielgrzymami a kompetentnym ‘autorytetem kościelnym’?
3) Jakie są w tym obszarze obowiązki i prawa pielgrzyma?
Recenzowane dzieło składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym po
szczegółowej analizie terminologicznej Autor ustala istotne elementy definicji pielgrzyma. Brzmi ona tak: „Pielgrzym jest to wierny odznaczający się szczególną (specyficzną) pobożnością, udający się za aprobatą kompetentnej władzy kościelnej do
sanktuarium, przede wszystkim w celu spełniania określanych aktów religijnych oraz
otrzymania jakiegoś dobra duchowego czy doczesnego” (s. 147). Z tego wynika, że
pielgrzymi w sensie prawnym muszą być katolikami. W pełni nimi są, ze wszystkimi
prawami i obowiązkami, ci katolicy, którzy zachowują pełną więź z Kościołem katolickim, ale też nimi mogą być w pewnym sensie (ograniczonym) apostaci, heretycy,
schizmatycy, jaki i ci, którzy wystąpili z Kościoła aktem formalnym, oraz ukarani
cenzurami. Istotnymi elementami powyższej definicji najpierw są: szczególna pobożność oraz ogólna i habitualna intencja odbycia pielgrzymki. Kolejnym elementem jest
pielgrzymowanie za aprobatą ordynariusza miejsca do sanktuarium jako szczególnego
miejsca wybranego przez Boga, miejsca kultu i uzyskiwania nadprzyrodzonych darów.
Tak skonstruowana definicja jest niewątpliwe osiągnięciem tego studium. Szkoda, że
Autor nie odniósł się w tym rozdziale do motu proprio Benedykta XVI „Omnium in
mentem” z 2009 roku skreślające klauzulę kodeksową o formalnym akcie wystąpienia
z Kościoła.
W drugim rozdziale ustala się relację pielgrzymów do sanktuarium w jego aspekcie materialnym i formalnym, a także ukazuje zależność istnienia bądź zamknięcia
sanktuarium od napływu pielgrzymów. Z badań wynika, że sanktuarium istnieje, jeśli
tam udają się pielgrzymi Ludu Bożego. A więc istotną przyczyną powstania, zatwierdzenia i istnienia sanktuarium jest fides frequentes peregrinantur. Przed kanonicznym
zatwierdzeniem można mówić o „sanktuarium faktu”. Czas pielgrzymowania do sank-

[11]

Recenzje

397

tuarium, aby ono mogło być uznane kanonicznie, jest różny, natomiast Autor postuluje, aby on wynosił około 30 lat, czyli taki czas, jaki jest potrzebny do wprowadzenia
zwyczaju prawnego w Kościele. Ten postulat wydaje się być uzasadniony i sensowny.
Sanktuarium ze swym specyficznym przedmiotem kultu (obraz, figura, relikwie itp.),
jak słusznie zauważa Autor, musi przede wszystkim nosić w sobie znamiona peculiaris pietatis, to jest być zdolne samo z siebie wzbudzać u wiernych religijne refleksje
i uczucia. Cenne jest też w tym rozdziale dookreślenie pojęcia sanktuarium w kontekście budowli tj. kościoła, kaplicy publicznej i prywatnej oraz innych miejsc kultu.
W trzecim rozdziale Autor ukazuje status prawny pielgrzyma w korelacji do zadań
duszpasterskich sanktuariów w kontekście posługi przepowiadania słowa Bożego i nauczania katechetycznego z wykorzystaniem środków społecznego przekazu. Na pozór
dość dziwny rozdział. Jednak wniknięcie w jego treści pozwala dostrzec bezpośredni
związek z tematem i ważność jego treści w tym znaczeniu, że pielgrzymi mają prawo
do obfitszych środków zbawienia przez posługę słowa Bożego w różnych formach,
w tym słowa drukowanego i audiowizualnych. Na podkreślenie zasługuje też zaakcentowanie potrzeby gromadzenia wot i innych dokumentów pobożności wiernych, które
w zamyśle ustawodawcy, mają wskazywać na historię rozdawnictwa łask w danym
sanktuarium i dawać zewnętrzny wyraz jego specyfice, a przez to pobudzać do religijnej refleksji. (s. 295).
W kolejnym, czwartym rozdziale, podejmowane są problemy uświęcenia pątników
w powiązaniu ze sprawowanymi sakramentami Eucharystii, pokuty, namaszczenia
chorych, z udzielaniem sakramentaliów, z liturgią godzin oraz z innymi praktykami
pobożności. To bardzo interesująca część studium. Cechuje ją wnikliwość i zarazem
dobra synteza poruszanych zagadnień, gdyż analizowanych problemów jest mnóstwo.
W opracowaniu tej części jest jednak pewna ‘nierówność’. Na przykład pewien niedosyt może wzbudzać opracowanie punktu 4.2.3. Przywileje dotyczące sprawowania
sakramentu pokuty (s. 350-352). Zaś bardzo klarownie i wnikliwie przedstawia się
kwestię zbiorowego rozgrzeszenia w kontekście dużego napływu pątników (s. 344346). Wybrzmiewa w tym rozdziale, jak refren, zadanie i potrzeba sprawowania pięknego i wiernego przepisom liturgicznym sakramentów i sakramentaliów. Podkreśla się
także wielość i sensowność przywilejów związanych z funkcją uświęcania, jakimi są
obdarzone sanktuaria i duszpasterze.
Rozdział piąty i zarazem ostatni sprowadza się do ukazania i analizy praw i obowiązków w obszarze pozostałych aspektów duszpasterstwa pielgrzymów, jakimi są:
działalność charytatywna, organizacja oraz infrastruktura sanktuarium. Autor zauważa, że każde sanktuarium winno być miejscem miłości w posłudze charytatywnej bliźnim. Wierni mają prawo do gościnności, odpowiedniej troski, jak również prawo do
uwzględniania ich osobistych problemów, potrzeb i sytuacji. Te prawa rodzą po stro-
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nie duszpasterzy (kustosza i współpracowników) obowiązek szczególnej i wieloaspektowej troski. Domagają się one do prawidłowego funkcjonowania też odpowiedniej
infrastruktury, czyli różnego rodzaju budynków, miejsc i urządzeń niezbędnych do
realizacji swojej misji. Można zapytać, czy ten rozdział jest konieczny? Czy studium
byłoby niekompletne bez tego rozdziału? Jako kanonista mogę pytać, jakie normy
w nim są interpretowane, pogłębiane? Wydaje się, że ten rozdział jest treściowo obcy.
Na jego obronę można jednak powiedzieć, że pielgrzym to człowiek składający się
z ducha i ciała, i sprawy materialne (cielesne) są równie ważne jak duchowe. Ale warstwa prawna w nim poruszana jest znikoma.
W niniejszym opracowaniu udowodniono tezę o istnieniu specyficznej, prawnej postaci wiernego – pielgrzyma. Autor pokazał też znaczący wpływ pątników na powstanie, trwanie czy ustanie kanonicznej instytucji sanktuarium. Przybliżył i zanalizował
prawa i obowiązki pielgrzymów w korelacji z duszpasterstwem przez sanktuarium.
Szkoda, że owe prawa i obowiązki explicite nie są sformułowane w punktach pracy,
natomiast wynikają one z treści pracy.
Należy podkreślić, że całą rozprawę gruntownie udokumentował poprzez obfite cytowanie prawodawstwa powszechnego i partykularnego w przypisach. Ten fakt świadczy o tym, że Autor dokonał szeroką kwerendę bibliograficzną i włożył wiele trudu,
aby wydobyć, zwłaszcza z prawodawstwa partykularnego, istotne treści, które uzasadniają i potwierdzają lansowane tezy. Czasami te treści są szczególikami. Na przykład w kontekście przywilejów sanktuariów, zwraca uwagę, że pielgrzymi udający się
do narodowego sanktuarium Argentyny w mieście Lujan mogą w dowolnym czasie
w roku wypełnić obowiązek Komunii świętej wielkanocnej (s.329). Trudno jest natomiast zrozumieć: dlaczego w niektórych rozdziałach i poszczególnych punktach Autor
przed wykładnią kanonów w danej materii przedstawia dyskusje w komisjach przygotowujących nowy kodeks, czasami szeroko podpunkcie w osobnym podpunkcie (por.
ss. 81, 230, 378), a w innych częściach pracy dokonuje od razu wykładni obowiązujących kanonów? Ponadto w książce używa się niestosownie określeń: apostata, heretyk
i schizmatyk. Raczej należałoby pisać o przestępstwach apostazji, herezji i schizmy.
Pewnym mankamentem pracy jest małe zwracanie uwagi na rodzaj dokumentu, z którego przywołuje się przepis prawny. Nie można przykładowo na równi traktować przepis kanonu i zachętę jakiejś instrukcji, dekret kongregacji i list pasterski biskupa.
Pomimo przedstawionych uwag krytycznych, pozytywnie oceniam książkę, którą czyta się z zainteresowaniem i z przyjemnością. Temat jest gruntownie opracowany i zasługuje na uznanie. Podstawową wartością tej pracy jest usystematyzowany
i logiczny wywód. Autor umiejętnie prowadzi myśl w poszczególnych rozdziałach.
Szkoda, że zwykle stroni od analizy zagadnień spornych i dyskusyjnych we współczesnej kanonistyce. Autor wykorzystał bardzo bogatą bibliografię przedmiotu i dokonała
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umiejętnej jej analizy cytując ją bardzo często w przypisach. Sądzę, że ks. Adamczyk
dobrze zrealizował swoje zamierzenia badawcze, wniósł cenny i nowy wkład do badań
nad kwestią kanonicznej figury pielgrzyma w prawie Kościoła katolickiego, dzięki
czemu ubogacił kanonistykę o wartościowe studium. Można ją polecić czytelnikom,
zwłaszcza kanonistom i kustoszom sanktuariów.
						

ks. Henryk Stawniak SDB

Elżbieta Szczot, Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego, Wyd. KUL,
Lublin 2010, ss. 343.
1. E. Szczot podjęła w swojej pracy habilitacyjnej niezmiernie aktualny problem
prawnej ochrony rodziny. Werbalizacja tematu nie budzi zastrzeżeń, a jego merytoryczne ograniczenie do Kościoła łacińskiego jest zasadne, gdyż pozwala skupić się
na jednym, a zarazem jednolitym, systemie prawnym. Problem swojej rozprawy jasno prezentuje ona we Wstępie. Już w pierwszych jego słowach słusznie zauważa:
„Historia człowieka związana jest nierozerwalnie z rodziną. W niej rodzi się nowe
życie i wzrasta człowiek” (s. 19) i przywołując słowa papieża Jana Pawła II dodaje,
że „rodzina […] dla Kościoła jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą”
(tamże). Ta podstawowa instytucja społeczna jest współcześnie poważnie zagrożona.
Desakralizacja życia małżeńskiego, postępująca degeneracja życia rodzinnego, plaga
związków faktycznych, legalizacja w niektórych państwach związków homoseksualnych i przyznanie im prawa adopcji oraz szereg innych, negatywnych przejawów
społecznej destrukcji rodziny to zaledwie kilka poważnych racji uzasadniających
podjęcie takiego tematu i wskazujących na jego aktualność. À propos: inne Kościoły
chrześcijańskie również dostrzegają wagę tej sprawy, czego przykładem jest m.in. VIII
Zjazd Gnieźnieński zorganizowany 13.03.2010 r. przez Kościoły zrzeszone w Polskiej
Radzie Ekumenicznej na temat: Wspólna troska o rodzinę (zob. Zwiastun, 2/2010/
s. 15). W dalszej części Wstępu (s. 19-22) na podstawie obszernej dokumentacji źródłowej Autorka wnikliwie analizuje zmiany społeczne i prawne, które w odniesieniu
do rodziny „zachwiały od wieków ustalony porządek” (s. 20). Zapoznaje też czytelnika ze stanowiskiem Kościoła wobec tych przeobrażeń.
W tym kontekście p. Szczot zarysowuje cel swojego studium: „[…] ukazanie instytucji rodziny jako naturalnej i podstawowej komórki społecznej, zbudowanej na
małżeństwie zawartym między mężczyzną i kobietą” (s. 23). Oprócz tego, stanowi ono
również próbę „[…] odniesienia do aktualnie występującej sytuacji społecznej, związanej z kryzysem rodziny oraz problemami odnoszącymi się do definiowania małżeń-
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stwa i rodziny” (s. 27). Obowiązujący Kodeks nie zawiera wprawdzie samoistnego
tytułu o prawie rodzinnym, ale istnieją normy, które zabezpieczają prawa rodziny. Ich
analiza w szerokim związku merytorycznym stanowi niewątpliwe novum w kanonistyce polskiej. Tej konstatacji nie podważają liczne konferencje, debaty publiczne
i publikacje, które w ostatnim czasie – w kraju i za granicą – zajmowały się sprawami rodziny w aspekcie duszpasterskim, społecznym, psychologicznym i prawnym.
Autorka wylicza je szczegółowo na s. 25-27.
2. Strukturę rozprawy Autorka dostatecznie objaśniła we Wstępie (s. 28-30). Na
recenzowane opracowanie składają się: Spis treści (w języku polskim i angielskim),
Wykaz skrótów, Wstęp, trzy rozdziały, Zakończenie, podsumowanie w języku angielskim, bibliografia, 7 aneksów oraz indeksy nazwisk i autorów. Spis treści ukazuje
całą metodologiczną i merytoryczną konstrukcję pracy. Wstęp jest metodologicznie
poprawny i dobrze zapoznaje czytelnika z problemami, jakie mają być przedmiotem
refleksji naukowej. Problematyka rozdziałów oraz ich tytuły korelują z tematem zarówno w aspekcie logicznym, jak i treściowym. Z natury rzeczy Autorka zajęła się
w swoim studium także zagadnieniami logicznie związanymi z problemem podstawowym. Znajdujemy je przede wszystkim w rozdziale pierwszym; należą do nich:
wyjaśnienie antropologii małżeństwa i rodziny (s. 35-59), nierozerwalność małżeństwa jako fundament rodziny (s. 51-57) oraz kwestia rodziny w nauczaniu i praktyce Kościoła (s. 57-85). Selekcję tych problemów oraz ich kompetentne omówienie
oceniam pozytywnie. Każdy z rozdziałów poprzedza krótkie wprowadzenie, a kończą
wnioski sumujące refleksje tej partii pracy. Jest to bardzo informatywne, zwłaszcza dla
czytelnika mniej obeznanego z prawem kanonicznym i analizą tekstów prawnych.
3. We Wstępie p. Elżbieta wnikliwie ustosunkowała się do źródeł i literatury przedmiotu (s. 27-28). Mam jedynie pewne zastrzeżenie do kolejności autorów podanych
na s. 28. Jakie Autorka przyjęła kryterium? Zakres wykorzystanej bibliografii (s. 223268) zasługuje na pełne uznanie i dowodzi niezwykłej staranności badawczej. Autorka
sięgnęła do opracowań we wszystkich językach kongresowych, co niezbyt często ma
miejsce nawet w pracach habilitacyjnych. Krytycznie pozwolę sobie zauważyć, że
niejakie zdziwienie budzi w wykazie źródeł umieszczenie uchwał synodu w Elwirze
w punkcie Dokumenty soborów powszechnych (s. 223); nadto postanowienie tegoż
synodu wypadało raczej przytoczyć za Synodi et collectiones legum, vol. I, Acta synodalia, ann. 50-381, red. A. Baron, H. Pietras SJ, WAM, Kraków 2006 – notabene
p. Szczot korzysta z tego zbioru przy interpretacji tekstów Soboru Trydenckiego
(s. 224). We Wstępie sygnalizuje korzystanie z dokumentów biskupów polskich, wydanych w formie instrukcji lub listów (s. 27). Takiej dokumentacji nie ma w Wykazie
źródeł – prawdopodobnie chodzi więc o Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski
(s. 237-238) oraz o Listy Episkopatu Polski (s. 238). W części bibliografii: Źródła
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doktrynalne i prawne może sensowniej byłoby p. VII. Teksty pisarzy chrześcijańskich
(s. 239) przesunąć przed p. III. Dokumenty Stolicy Apostolskiej (s. 225) – odpowiadałoby to bardziej kryterium chronologicznemu, które oprócz hierarchicznego także
przyjęto w zestawieniu. Bardzo pozytywnie oceniam aneksy. Ich zebranie wymagało
od Autorki niemałego wysiłku, który zaowocował doskonałym przeglądem ochrony
prawnej małżeństwa i rodziny w prawach państw Unii Europejskiej i niektórych spoza
niej.
Wykaz literatury, jak wspomniałem, jest imponujący. Nie pominięto w nim prawie
żadnego poważnego opracowania związanego z omawianym zagadnieniem. Widać
z tego, że Autorka nie skłania się, jak niektórzy młodzi badacze, do stosowania zasady
wyrażonej przez św. Augustyna: Ego solus, ego solus, et nemo! Szkoda jedynie, że
nie skorzystała z nieco starszego, lecz znakomitego studium: U. Baumann, Die Ehe
– ein Sakrament?, Benzuger Verlag, Zürich 1988. Jego wykorzystanie przypuszczalnie ubogaciłoby Jej rozważania, zwłaszcza w rozdziale pierwszym. Identycznie sądzę
o podręczniku: W. Aymans – K. Mörsdorf, Kanonisches Recht. Lehrbuch auf Grund
des Codex Iuris Canonici, Bd. III, Verkündigungsdienst, Heiligungsdienst, Ferdinand
Schöningh, Paderborn-München-Wien-Zürich, 2007 (notabene jest to nowa wersja
znanego podręcznika napisanego wpierw przez E. Eichmanna, a następnie kontynuowanego przez K. Mörsdorfa, na którym wykształciło się kilka pokoleń duchowieństwa niemieckiego).
4. Zapis bibliograficzny jest bardzo precyzyjny, wręcz perfekcyjny. Dostrzegłem
w nim zaledwie kilka nieznacznych potknięć. I tak na s. 226 zamiast „de christiana
inventutis” powinno być „de christiana iuventutis”. Pisownia litterae encyclicae jest
poprawna, dlaczego więc na s. 227 taki sam dokument pisany jest wielką literą. Ta
sama uwaga odnosi się do „Adhortatio apostolica postsynodalis” na s. 228 podanej
jako „Adhortatio Apoostolica Postsynodalis”. Czy instrukcja, o której mowa na s. 234,
skierowana jest „ad ordinaries”? Przy cytowaniu Księgi pamiątkowej ks. prof. dr. hab.
J. Kałowskiego wypadało po słowach „ad usum humanos” dodać w nawiasie „sic”!,
ponieważ jest to ewidentny błąd w tytule. Przytaczając kilka dokumentów z tego samego zbioru (np. dokumenty Soboru Watykańskiego II na s. 224) wystarczy zaznaczyć tamże. Identycznie przy kilku pozycjach tego samego autora – tenże lub myślnik.
Nazwisko amerykańskiego kanonisty brzmi Huels a nie Hules (s. 252). Błędny jest
zapis komentarza R. Sobańskiego do kan. 112 (s. 262). Są to oczywiście tylko uwagi
redakcyjne. Piszę to tylko w tym celu, by Autorka miała zawsze świadomość, że non
omnia quod facit ad instar auri est!
`5. W celu zrealizowania swoich zamiarów badawczych p. Szczot przyjęła metodę
analizy ustaw i dokumentów kościelnych, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów
Kongregacji Nauki Wiary oraz Papieskiej Rady ds. Rodziny (s. 30). „W celu odda-
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nia właściwej treści normy prawnej […]” stosuje również metodę historyczno-porównawczą (tamże). Można było spokojnie dodać, że idzie o ratio legis, którą jest anima
legis – próba jej odkrycia i ukazania jest szczególnie konieczna w takiej pracy, gdyż
wskazuje na wartości aksjologiczne, leżące u podstaw konkretnych regulacji prawnych. Pozytywnie oceniam metodę przyjętą przez Autorkę – jest odpowiednia dla tego
rodzaju studium.
6. Wstęp zawiera wszystkie wymagane elementy, napisany jest zwięźle, rzetelnie
i obiektywnie, bez rażących intelektualnych uniesień emocjonalnych. Łatwo dostrzec,
że p. Elżbieta nie należy do osób przyzwyczajonych do oddychania kadzidłem.
W pierwszym rozdziale (s. 34-86) zostały omówione podstawy eklezjalne ochrony
rodziny. Autorka prezentuje wpierw antropologię małżeństwa i rodziny poprzez nawiązanie do porządku stworzenia i komplementarności płciowości. Swoje refleksje
czerpie przede wszystkim z tekstów Pisma św. oraz ich interpretacji przez biblistów
i z licznych enuncjacji papieża Jana Pawła II. Dzięki temu dociera do korzeni doktrynalnych współczesnego nauczania Kościoła i zarysowuje zamysł Boży względem
człowieka: Bóg powołał go do communio personarum, a taką wspólnotą osób jest
właśnie rodzina (s. 37) oparta na małżeństwie. Skąd wobec tego taka apoteoza dziewictwa w Kościele katolickim? Dzisiaj trzeba ponadto zastanawiać się nad tym, jaki
jest „zamysł” Boży wobec homoseksualistów, biseksualistów czy osób o nieokreślonej płci (posiadających cechy męskie i żeńskie). Próby odpowiedzi na te pytania nie
mieszczą się jednak w merytorycznej konstrukcji pracy. Dalej zwraca ona uwagę na
personalistyczne znaczenie płciowości, której nie można sprowadzić jedynie do wymiaru cielesnego (s. 39). Cielesność „należy włączyć w działanie całego człowieka
jako osoby” (tamże). Ta konstatacja jest niezmiernie ważna, szczególnie w kontekście
panującej przez wieki, niestety wypaczonej, wizji małżeństwa.
Nota externa prima: kanonistów też bardziej interesowały abnormes adiuncta et
secreta thalami aniżeli animae.
Płciowość realizuje się w pełni przez osiągnięcie dojrzałości emocjonalnej przejawiającej się w zdolności do miłości bezinteresownej, ukierunkowanej na dobro małżeństwa i życia rodzinnego (s. 40). Autorka kończy te rozważania stwierdzeniem:
„[…] tylko w aspekcie właściwej antropologii można prawidłowo rozumieć małżeństwo i rodzinę” (s. 43). Zamiast „właściwej antropologii” sugeruję pisać „katolickiej
antropologii”. Wolno przecież przekornie zapytać, czy katolicka antropologia jest tożsama z chrześcijańską, i czy jest jedyną właściwą? W kontekście tej problematyki
p. Szczot mogła się też krytycznie odnieść do przeszkody impotencji, której obecna
regulacja prawna zadomowiona jest w przestarzałym pojmowaniu małżeństwa, po-
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zbawionym aspektu personalistycznego, na co wskazał w swojej pracy habilitacyjnej
ks. H. Stawniak.
Kolejnym przedmiotem rozważań jest małżeństwo jako przymierze i sakrament.
Wprowadzenie terminu „przymierze” stanowi cenne novum obowiązującego Kodeksu
i nie jest tylko zmianą terminologiczną, ale i merytoryczną. Autorka dobrze uwypukliła
i uzasadniła tę zmianę. Oceniając ten fragment opracowania, trzeba wyjść z założenia,
iż nie jest to monografia na temat małżeństwa jako przymierza czy jego sakramentalności, i należy on jedynie do zagadnień logicznie związanych z problemem podstawowym (zob. wyżej s. 2). W tym punkcie można było chociaż ogólnie ustosunkować
się do kan. 1055 § 2. Należę do tych nielicznych kanonistów, którym trudno zaakceptować tę dyspozycję prawną. Razi ona pewnym automatyzmem sakramentalnym, ponieważ uznaje sakramentalność każdego ważnego małżeństwa między ochrzczonymi.
Zdziwienie protestantów budzi fakt, że ich małżeństwo jest sakramentem. Zgodnie
z ich wiarą małżeństwo sytuuje się w porządku stworzenia (znane ein weltlich-Ding
M. Lutra) i nie jest sakramentem. Skoro więc w ich depozycie wiary nie mieści się ta
prawda, to na jakiej podstawie można im ją „narzucać”? Przy zawieraniu małżeństwa
nie wykluczają oni jego sakramentalności, ponieważ nie wyklucza się czegoś, w co
się nie wierzy. Problem intencji sakramentalnej wymaganej od osób dorosłych w odniesieniu do innych sakramentów, logicznie związany z tą kwestią, p. Szczot omawia
w obszernym przypisie 46 (s. 50-51). Nie ośmielam się podważać w tym względzie
Magisterium Kościoła, ale z trudem zdobywam się na powściągliwość milczenia.
Problem nierozerwalności małżeństwa jako fundamentu rodziny jest kolejnym etapem refleksji p. Szczot (s. 51-57). Nie wnoszę istotnych zastrzeżeń do tych wywodów.
Można było jedynie w krótkiej glossa marginalis lub scholionie dokonać wzmianki
o odmiennym rozumieniu tego istotnego przymiotu przez inne Kościoły chrześcijańskie: protestanckie i wschodnie. Takim pozytywnym przykładem są uwagi
W. Aymansa w przytoczonym komentarzu (zob. s. 403-406). Rodzina w nauczaniu
i praktyce Kościoła (s. 57-85) to ostatnia kwestia omówiona w rozdziale pierwszym.
Nasamprzód chciałbym zauważyć, iż lex Domini et doctrina Ecclesiae immacultae
sunt, dlatego akceptuję jej wykład. Jest wnikliwy i transparentny. Inna kwestia to pytanie, w jakim stopniu i zakresie treści te przenikają do świadomości młodych nupturientów i kształtują ich postawy wobec zawieranego związku. Wzrastająca liczba
rozwodów i skarg o orzeczenie nieważności małżeństwa dowodzi, że prawda o nierozerwalności nie jest przez wielu ani akceptowana ani „niesiona”. P. Szczot nie pisze
pracy z socjologii, więc trudno oczekiwać od niej odpowiedzi na to pytanie. W części
o miłości małżeńskiej można było jeszcze sięgnąć do orzecznictwa Roty Rzymskiej,
gdyż walor prawny miłości bywa ambiwalentnie rozumiany przez kanonistów. Różne
formalne przejawy troski o małżeństwo i rodzinę (powołanie Papieskiej Rady ds.
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Rodziny, ogłoszenie Karty Praw Rodziny) dowodzą żywego zainteresowania Kościoła
tą instytucją. We wnioskach końcowych (s. 85-86) Autorka w pięciu punktach podsumowuje swoje refleksje.
W drugim rozdziale (s. 87-163) p. Elżbieta zajmuje się pojęciem i statusem prawnym rodziny w prawie kanonicznym. Na pozór mogłoby się wydawać, że zdefiniowanie tak powszechnego terminu „rodzina” nie powinno nastręczać żadnych trudności.
Rzeczywistość prawna jest wszakże inna. Istnieją bowiem spore rozbieżności w sposobie rozumienia i określania tego pojęcia. W zależności od przyjętych kryteriów
i przesłanek aksjologicznych opisuje się ją wielorako (por. s. 89). Autorka odważnie
podjęła tę próbę. Najpierw ukazuje pozakanoniczne pojęcie rodziny, nawiązując do
tradycji hebrajskiej, w ujęciu której rodzina była domem (s. 91).
Nota externa secunda: Pozwolę sobie zwrócić uwagę na bardzo interesującą
monografię na temat żydowskiego prawa małżeńskiego: W. Homolka, Das jüdische
Eherecht, De Gruyter Verlag, Recht, Berlin 2009. Godzi się podkreślić, co Autor
stwierdza w Przedmowie, iż w państwie Izrael żydowskie prawo rodzinne jest po dziś
miarodajne w zakresie regulacji prawnych dotyczących zawierania małżeństwa i rozwodów (s. I).
Autorka bardzo zwięźle wspomina o prawie rzymskim (całkowicie pomija prawa
germańskie), by następnie przejść do określeń współczesnych. Ewidentnie widać, jak
stopniowo – od połowy ubiegłego stulecia – odchodzi się od uświęconych tradycją
pojęć i „rozmazuje się” pojęcie małżeństwa i rodziny. Wypadało wszak bardziej krytycznie odnieść się do przytoczonych definicji. Ze znawstwem omawia także związki
faktyczne, będące substytutem rodziny (s. 99-103). W tym przedmiocie jest świetnie
zorientowana, czego dowodzą jej inne publikacje. Niezbyt udane jest wszakże zdanie:
„[…] czas pozostawania w tego rodzaju związku, który powinien wynosić kilka miesięcy […]” (s. 102) – można z niego wysnuć błędny wniosek, jakoby Autorka opowiadała się za godziwością takich związków, czemu przeczą dalsze jej wywody. Końcowy
wniosek w tej partii jest jasny: związki faktyczne powstają z prywatnego wyboru
i na takim poziomie powinny pozostać; nie mogą sobie rościć prawa do publicznego
uznania i ochrony prawnej. Wyrządzałoby to szkodę rodzinie opartej na małżeństwie
(s. 107).
Kanoniczne pojęcie rodziny stanowi kolejny punkt refleksji. Różne interesujące
propozycje nie zostały, niestety, uwzględnione w Kodeksie z 1983 r. Nie do końca
zgadzam się z opinią J. Krzywdy, jakoby powściągliwość w definiowaniu małżeństwa,
sięgająca dalekiej przeszłości, wynikała z obawy przed stosowaniem nieadekwatnych
pojęć (s. 110). Sądzę raczej, iż wówczas terminy „małżeństwo” i „rodzina” były tak
oczywiste, że nie widziano potrzeby ich definiowania. Dużą wnikliwością odznacza
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się prezentacja terminu „rodzina” w obowiązującym prawie kanonicznym (s. 110-112)
– ta bogata różnorodność pozwala na dość adekwatną definicję rodziny. Jej fundamentem jest małżeństwo prowadzące zazwyczaj (trzeba bowiem uwzględnić niepłodność)
do wspólnoty życia przynajmniej dwóch pokoleń. Jest ona, lub przynajmniej powinna być, także związkiem wychowawczym, co jednoznacznie wynika z kan. 226 oraz
kan. 1136; ma charakter chrześcijański lub „półkatolicki”, względnie „dwureligijny”
(s. 120) – określenia „dwuwyznaniowy” używa się w odniesieniu do małżeństwa mieszanego: między katolikiem a osobą ochrzczoną niekatolicką. Ostatnią cechą charakteryzującą rodzinę jest jej trwałość. Intelektualnie subtelne wyodrębnienie elementów
składających się na pojęcie rodziny, ta szczegółowa diástasis i sýnthesis ustaw kodeksowych, poszukiwanie i przywoływanie miejsc paralelnych, zasługują na wysoką
ocenę. Sprawa pozornie prosta, a w rzeczywistości nader skomplikowana.
Po udanej próbie zdefiniowania rodziny p. Szczot przechodzi do zarysowania statusu prawnego rodziny w Kodeksie z 1917 r. Ambiwalentna jest intytulacja pierwszego punktu: Pozycja małżonków. Jej analizy są poprawne, jakkolwiek w relacji do
małżeństw mieszanych popełniła pewną nieścisłość: zawieranie takich związków podlegało przeszkodzie wzbraniającej, dlatego nie można mówić, iż uniemożliwiała ona
ich zawarcie (s. 126). Zakaz na mocy prawa Bożego obowiązywał jedynie wtedy, gdy
zachodziło periculum perversionis (can. 1060). Dzisiaj razi nas terminologia poprzedniego Kodeksu. Odkrywamy w niej elementy prawa prawdy nad prawem osoby, które jakże negatywnie wpłynęły na dialog ekumeniczny – Kościół katolicki zmuszał
niejako akatolika do działania wbrew własnemu sumieniu. Istotnej zmiany dokonał
w tej materii papież Paweł VI w motu proprio Matrimonia mixta. Nie wymagał już
od strony niekatolickiej zgody na wychowanie potomstwa w wierze katolickiej, jak
twierdzi Autorka (s. 127), lecz jedynie powiadomienia jej o przyrzeczeniach strony
katolickiej (MM, 5: „De his promissionibus a parte catholica faciendis, pars non catholica tempestive certior fiat (podkreślenie – B. Z.) […]” – zob. też. J. Rybczyk,
Przejawy ekumenizmu w instrukcji o małżeństwach mieszanych, RTK 14/1967/1 z. 5,
s. 5-20. Identycznie reguluje tę kwestię obecny Kodeks, niemal dosłownie powtarzając
treść motu proprio (kan. 1125,2o ). W can. 542 CIC 1917 nie znajduję bezpośredniego zakazu ani pod sankcją nieważności ani niegodziwości, przyjmowania dzieci nieślubnych do nowicjatu (s. 129); odnosił się on jedynie do przyszłych kandydatów do
kapłaństwa (can. 542, 20 łącznie z can. 983). Pozostałe wywody są bardzo precyzyjne
i poprawne.
Status prawny rodziny w Kodeksie z 1983 r. to kolejna kwestia interpretowana
przez p. Szczot. Cechują go w pierwszym rzędzie ochrona wolności zawierania mał1

Podany rok jest poprawny – wynikał z ówczesnych opóźnień wydawniczych.
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żeństwa oraz fundamentalna równość między mężczyzną i kobietą. Ich naruszenie powoduje określone skutki prawne. Prawodawca troszczy się również o ochronę wiary,
co uwidacznia się szczególnie poprzez przeszkodę różnej wiary i normy dotyczące
małżeństw mieszanych. Obecne regulacje prawne są o wiele łagodniejsze aniżeli sformułowane w dawnym Kodeksie.
Nota externa tertia: krótkie rozważania o stosowaniu przywileju wiary (s. 140)
z pewnością ubogaciłoby wykorzystanie monografii: A. Hopfenbeck, Privilegium
Petrinum. Eine rechtssprachliche und rechtsbegriffliche Untersuchung (Münchener
Theologische Studien. III. Kanonistische Abteilung, 35 Bd.) St. Ottilien 1976; zob. też
moją recenzję: Ks. Seweryn Świaczny, La disolución del vínculo en el matrimonio de
los no bautizados: Ejercicio de la potestad Pontificia (Cuadernos doctorales. Derecho
Canónico, Derecho Ecclesiástico del Estado, 16), Facultad de Derecho Canónico,
Instituto Martín de Azpilcueta, Universidad de Navarra, Pamplona 1999, s. 65-125,
Roczniki Nauk Prawnych 12(2002) z. 2, s. 197-200. Uwaga ta nie stanowi oczywiście
zarzutu, lecz jedynie sugestię pogłębienia wiedzy w tym przedmiocie.
Ostatni punkt tego rozdziału poświęcony jest przygotowaniu do małżeństwa.
A prima vista wydawało mi się, że ta treść powinna była być przedmiotem analizy na
początku drugiego rozdziału. Doszedłem jednak do wniosku, iż przyjęta systematyka
jest odpowiednia i logiczna, gdyż dopiero po zarysowaniu odpowiedniej koncepcji
małżeństwa i rodziny oraz jej ochrony prawnej można było wskazać, do jakiego małżeństwa należy przygotować młode pokolenie i bezpośrednio nupturientów. To przygotowanie, zdaniem Papieskiej Rady ds. Rodziny, jest obecnie naglącą koniecznością
(s. 144). Autorka wskazała wszystkie podmioty zobowiązane do tej preparacji oraz
jej sposoby podane przez Kodeks i instrukcje Episkopatu Polski. Nieco więcej uwagi
badawczej można było poświęcić interpretacji kan. 1071, wykorzystując m.in. cytowaną w innym miejscu (np. s. 157, przyp. 224) publikację P. Majera, przy czym trzeba
podkreślić, że podmiotem tej normy nie są nupturienci, lecz świadek urzędowy. Mam
osobiste obiekcje do aktualnej regulacji zapowiedzi przedślubnych. Ten zakorzeniony
w postanowieniach Soboru Trydenckiego przepis uważam za zbutwiały. W dużych
aglomeracjach miejskich zapowiedzi nie spełniają dzisiaj żadnej roli. Należałoby ustanowić inną normę, odpowiadającą współczesnym warunkom społecznym i uwzględniającą odpowiedzialność wszystkich wiernych, zwłaszcza parafian, za jakość życia
małżeńskiego i rodzinnego. W zakończeniu tego rozdziału znajdujemy konkretne
wnioski, dające klarowny przegląd dokonanych analiz.
W trzecim rozdziale (s. 165-212) p. Szczot podaje implikacje prawne zawarcia małżeństwa w relacji do rodziny. W punkcie pierwszym podejmuje trudne zagadnienie
favor matrimonii. Domniemanie ważności małżeństwa wzbudza, lub przynajmniej
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wzbudzało, wiele kontrowersji wśród kanonistów; można je sprowadzić do istotnej interrogacji: czy prawo ma chronić instytucję, chociażby najbardziej świętą, czy służyć
człowiekowi? Autorka znakomicie poradziła sobie z tym problemem. Na podstawie
wnikliwej, moim zdaniem bezbłędnej, analizy różnych rodzajów domniemania i zasad
prawnych, które nimi rządzą, dokładnie wyodrębniła wszystkie domniemania odnoszące się do małżeństwa i wnioskuje, że „[…] tworzą one system ochrony małżeństwa
i dają bezpieczeństwo zrodzonemu potomstwu” (s. 175). Brzmi to nader optymistycznie, chociaż skłonny jestem zaliczyć tę konkluzję do postulowanych, nie zawsze
przystających do realiów życiowych, szczególnie gdy w sprawach o nieważność małżeństwa występuje konflikt między subiektywnym przekonaniem strony – opartym na
prawym sumieniu – a niemożliwością dowodu w zakresie zewnętrznym.
Nota externa quarta zob.: Ks. Piotr Steczkowski, Il conflitto fra foro interno e foro
esterno nel diritto matrimoniale del CIC 1983, Roma 1998, ss. 209 i moją recenzję:
Roczniki Nauk Prawnych 12(2002) z. 2, s. 191-195) R. Navarro-Vals, J. M. Torrón,
Conflitos entre conscienca y ley. Las objeciones de conciencia, Madrid 2011.
Słusznie natomiast zauważa p. Szczot, że w postępowaniu o nieważność małżeństwa idzie o poszukiwanie prawdy obiektywnej, a nie o obronę ważności małżeństwa
za wszelką cenę (s. 177). Ta opinia jest dzisiaj niemal powszechna wśród kanonistów.
Rzeczywistość procesowa bywa jednak różna. Zamiar „uporządkowania” drugiego
związku nie zawsze wynika ze złej woli stron (-y) i na podstawie obserwacji oraz konsultacji rozlicznych spraw małżeńskich ośmielam się sądzić, że nie w każdym przypadku zawarcie związku cywilnego po rozpadzie małżeństwa sakramentalnego jest
przejawem „zatwardziałości serca” (s. 180). Podzielam opinię P. Huzinga, iż prawdę
o nierozerwalności małżeństwa są w stanie ofiarnie „dźwigać” tylko ludzie głęboko
wierzący oraz praktykujący – i to nie zawsze. A przecież takiej wiary nie wymaga się
od nupturientów! Pozostałe kwestie: separacja, uważnienie małżeństwa, są omówione
bardzo logicznie i konstruktywnie.
Ochrona dziecka to ostatnie zagadnienie tego rozdziału. Z wielu kanonów Autorka
wydobywa interesujące treści, składające się na: pojęcie dziecka, jego prawa i pochodzenie. Na s. 200 można było dodać, że ochrzczenie, wbrew woli rodziców, dziecka
po ukończeniu 7 roku życia (samo może prosić o chrzest) może powodować konflikty
na forum cywilnym. Wnioski sformułowane pod koniec tej części pracy są syntezą
przeprowadzonych analiz i pozwalają czytelnikowi łatwo ogarnąć całość omówionej
problematyki.
Zakończenie (s. 213-217) jest obszernym i merytorycznie świetnym zwieńczeniem
całego studium, ukazującym intelektualną dojrzałość p. Szczot. Z wrodzoną skromnością godną poważnego pracownika naukowego przyznaje: „Kwestie przedstawione
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w rozprawie nie obejmują wszystkich związanych z rodziną zagadnień” (s. 216) i wysuwa kilka postulatów badawczych dotyczących małżeństw i rodziny.
7. Studium p. Szczot napisane jest bardzo poprawnie i z zastosowaniem odpowiedniej terminologii kanonistycznej. Oprócz obiektywnej, chłodnej refleksji odczuwamy
w nim nadto ciepło i doświadczanie żony i matki: pulsują tutaj cor et viscera animae.
Koniecznie trzeba podkreślić, że nie jest ona despotą ani tyranem naukowym i nie
naciąga skóry swoich koncepcji na kark czytelników, co, jak wiadomo, budzi ich intelektualną hardość i uporczywy sprzeciw.
Redakcję techniczną rozprawy oceniam bardzo pozytywnie. Pewne błędy literowe,
o czym wspomniałem wyżej, czy potknięcia stylistyczne, są nieliczne: np. „cenzury
prawa kanonicznego” (s. 140). Grudka tych krytycznych uwag nie może oczywiście
zbrukać tego znamienitego studium.
8. Podstawową wartością tej pracy jest usystematyzowany i logiczny wywód.
Autorka nie uchyla się przed analizą zagadnień spornych i dyskusyjnych we współczesnej kanonistyce i ostrożnie, lecz w sposób znakomicie udokumentowany i uzasadniony, wypowiada własną opinię. Wykorzystała bardzo bogatą bibliografię przedmiotu
i dokonała wnikliwej ich interpretacji. Niezmiernie liczne przypisy są obfitym źródłem
uzupełniających informacji na tematy dodatkowe, ale logicznie związane z tematem
głównym. Pracę cechują: duża wnikliwość badawcza, umiejętna interpretacja tekstów
prawnych i doktrynalnych, klarowna narracja, odwaga podejmowania problemów aktualnych i trudnych oraz udana próba odniesienia poruszanych kwestii do życia wiernych. Sądzę, iż bardzo dobrze zrealizowała swoje zamierzenia badawcze, wniosła
cenny wkład do badań nad ochroną prawną małżeństwa i rodziny, dzięki czemu ubogaciła polską – i chyba nie tylko – kanonistykę o wartościowe studium z zakresu prawa
małżeńskiego. Aż prosi się powiedzieć ecce mulier accutissimo ingenio, ac paesigni
eruditione praedita.
o. Bronisław W. Zubert OFM

Władysław Majkowski, Rodzina polska w kontekście nowych uwarunkowań,
Wydawnictwo DEHON, Kraków 2010, s. 319.
Rodzina jest przedmiotem dociekań przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych:
psychologów, socjologów, polityków, moralistów czy też kanonistów. Każdy z nich
na swój sposób poddaje refleksji naukowej wycinek czy aspekt bogatej rzeczywistości rodziny i życia rodzinnego. Trudno, bowiem wyobrazić sobie jedną publikację,
która obejmowałaby wszystkie aspekty życia rodzinnego. Jest to niemożliwe również
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z powodu różnych metod, jakimi posługują się przedstawiciele różnych dyscyplin.
Książka autorstwa Władysława Majkowskiego prezentuje perspektywę socjologiczną
ze szczególnym uwzględnieniem, jak to wskazuje sam tytuł, uwarunkowań życia rodzinnego we współczesnej Polsce.
Praca składa się z dwóch części poprzedzonych rozbudowanym wprowadzeniem.
Część pierwsza pracy zatytułowana jest: Rodzina w społeczeństwie. Składają się na
nią następujące rozdziały: rozdział I – Jednostka – rodzina – społeczeństwo, gdzie
rodzina jest prezentowana, jako podstawowa forma życia człowieka, którą wyznaczają następujące czynniki: biologiczno-psychiczne; środowisko naturalne oraz czynniki
społeczno-kulturowe: społeczne, ekonomiczne oraz ideologiczno-prawne. Rozdział II
nosi tytuł: Rodzina polska w przeszłości. Autor porusza w niej następujące zagadnienia: ekonomiczną funkcję rodziny w polskim społeczeństwie preindustrialnym, katolicką doktrynę, jako podstawową ideologię polskiej rodziny preindustrialnej oraz
zmianę uwarunkowań życia w ramach procesu industrializacji i urbanizacji narzucające rodzinie miejski styl życia ze swoją specyfiką: ekonomiczną orientacją jednostek,
dynamiką życia, brakiem nieformalnej kontroli, sekularyzacją, heterogenicznością
jednostek i niekonwencjonalnością ich zachowań.
Część druga pracy nosi tytuł: Współczesna rodzina polska. W trzech rozdziałach,
jakie na nią się składają Autor porusza następujące zagadnienia: w rozdziale III –
Uwarunkowania życia rodzinnego w Polsce pod rządami komunistycznymi, zostały
przedstawione czynniki warunkujące życie rodzinne w latach 1945-1989: marksistowska ideologia, jako podstawa funkcjonowania systemu komunistycznego w Polsce,
któremu zostały podporządkowane wszystkie wymiary życia: nauka, kultura i rodzina.
Ta ostatnia była traktowana, jako element „nadbudowy”, co miało swoje przełożenie
na konkretne świeckie prawodawstwo rodzinne oraz wychowanie dzieci i młodzieży
w duchu socjalistycznym. Rozdział IV nosi tytuł: Najnowsze uwarunkowania życia
rodzinnego w Polsce. Autor pracy widzi je w następujących aspektach: nowe procesy
społeczno-ekonomiczne o charakterze ogólnoświatowym: sekularyzacja i globalizacja; zmiany systemowe w Polsce po roku 1989: polityczne, ekonomiczne i społeczne
oraz nowe ideologie mające wpływ na funkcjonowanie rodziny: neoliberalizm i postmodernistyczna filozofia z kryzysem epistemologii i etycznym nihilizmem. Wreszcie
w rozdziale V noszącym tytuł: Kondycja współczesnej rodziny polskiej Autor skupia
się na głównych problemach współczesnej rodziny polskiej. Są nimi: zubożenie, małodzietność, osłabienie małżeńsko-rodzinnej więzi, praktyka aborcji. W dalszej części
rozdziału mowa jest o quasirodzinnych formach życia: kohabitacja, życie w pojedynkę
i związki homoseksualne. Wreszcie ostatnia część rozdziału została poświęcona patologiom życia rodzinnego w Polsce: najważniejsze z nich to: uzależnienia, przemoc
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w rodzinie, egoizm i hedonizm. Praca kończy się rozbudowanym zakończeniem i bogatą bibliografią.
Omawiana praca autorstwa W. Majkowskiego stanowi studium socjologiczne. Inne
aspekty tego studium: prawne czy doktrynalne są w niej obecne jedynie z racji omawianych funkcji, pełnionych przez rodzinę.
Autor studium wychodzi z założenia, że rodzina, jako mikrostruktura socjologiczna
funkcjonuje w ramach makrostruktur: system ekonomiczny, prawny, zwyczajowo-religijny. Z założeń socjologicznych wynika, że zmiany makrostrukturalne wymuszają zmiany w mikrostrukturach. I chociaż nie jest to absolutnie jednokierunkowy
wpływ, to moc oddziaływania makrostruktur na mikrostruktury nie jest taka sama.
Mikrostruktury mają znacznie bardziej ograniczony wpływ na makrostruktury niż
odwrotnie.
Przenosząc powyższe stwierdzenie na forum rodziny i uwarunkowań makrostrukturalnych twierdzi się, że chociaż rodzina ma swoją własną dynamikę, to jednak podlega
zmianom, które „wymuszają” zmiany makrostrukturalne. Dobrym tego przykładem są
zmiany, jakie zaszły w rodzinie na skutek industrializacji i urbanizacji społeczeństw.
I tak funkcjonalna w społeczeństwie preindustrialnym rodzina wielodzietna, przestała
nią być w zindustrializowanym społeczeństwie kapitalistycznym.
Rodzina według Autora jest naturalnym środowiskiem życia człowieka. Odpowiada
na jego potrzeby biologiczne, psychiczne i duchowe. Usytuowana jednak w zróżnicowanych warunkach (makrostrukturach) podlega modyfikacjom tak w wymiarze strukturalnym, jak i w pełnionych funkcjach. Wielodzietna i wielopokoleniowa rodzina
społeczeństwa preindustrialnego uległa daleko posuniętym alteracjom strukturalnym
jak i funkcjonalnym w społeczeństwie zindustrializowanym. Jest dziś rodziną małodzietną i nuklearną – dwupokoleniową. Utraciła też niektóre z pełnionych funkcji, na
przykład ekonomiczną czy edukacyjną lub też religijną.
Autor dzieli uwarunkowania życia rodzinnego w Polsce na te, które mają charakter
ogólnoświatowy: dawniej industrializacja i urbanizacja oraz sekularyzacja, a obecnie
globalizacja i ideologia postmodernizmu oraz rodzime uwarunkowania: niedalekiej
przeszłości system komunistyczny z ideologią marksistowską, a obecnie transformacja systemowa ze swoimi mankamentami prawnymi oraz nowe ideologie: neoliberalizm i postmodernizm.
W kontekście powyższych uwarunkowań zarysowany został obraz polskiej rodziny
początku XXI wieku z jej problemami i patologiami. Do najważniejszych problemów
rodziny Autor opracowania zalicza: ubóstwo polskich rodzin, małodzietność, osłabienie małżeńsko-rodzinnej więzi, praktyka aborcji oraz quasirodzinne formy życia;
główne patologie to: uzależnienia, przemoc w rodzinie, hedonizm i egoizm.
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Ubóstwo polskich rodzin jest ściśle powiązane z bezrobociem, a niekiedy jest wynikiem rodzinnych patologii. Oto jawiące się w tym wymiarze kategorie rodzin:
–– rodziny bogate: rodziny prywatnych przedsiębiorców, menadżerów, dyrektorów
firm – 5%;
–– rodziny zamożne: rodziny ludzi z wyższym wykształceniem, kadry przedsiębiorstw,
właściciel małych punktów usługowych – 17%;
–– rodziny stabilne: rodziny pracowników wykwalifikowanych, urzędników, części
emerytów, bogatych rolników – 40%;
–– rodziny biedne: rodziny robotników niewykwalifikowanych, rencistów, osób starszych – 32%;
–– rodziny ubogie: rodziny wielodzietne, rodziny żyjące z zasiłków, popegeerowskie
– 6% (s. 203).
Drugim wielkim problemem polskich rodzin to małodzietność, która wyraża się
brakiem zastępowalności pokoleń, a w konsekwencji starzeniem się społeczeństwa
i pomniejszeniem się liczby ludności. I tak w latach 2002 – 2005 odnotowano w Polsce
negatywny wskaźnik przyrostu ludności. Oznaczało to, że w tym okresie więcej ludzi
umierało niż się rodziło.
Kolejny z analizowanych problemów to osłabienie więzi małżeńsko-rodzinnej, które znajduje swój wyraz w ciągle wzrastającej liczbie rozwodów. Podczas gdy jeszcze
w 1989 r. było w Polsce 42, 2 tys. rozwodów, to w roku 2009 było ich aż 67 tys.
I chociaż rozwody to nade wszystko fenomen miejski, to obecnie zauważa się wzrost
rozwodów w miejscowościach wiejskich. Obserwuje się też w polskim społeczeństwie
wzrost tolerancji dla rozwodów i rozwiedzionych.
Następnym wielkim problemem współczesnej polskiej rodziny i społeczeństwa
polskiego to praktyka aborcji. Autor zauważa, że z jednej strony istnieje w Polsce stosunkowo restrykcyjne prawo w tej materii zezwalające na dokonanie aborcji w trzech
przypadkach:, gdy ciąża zagraża zdrowiu matki, gdy istnieje podejrzenie, że płód jest
uszkodzony i gdy ciąża jest następstwem gwałtu, to jednak nie ulega wątpliwości,
że istnieje podziemie aborcyjne. Zastanawiać może fakt, że istnieje w tym względzie
zmowa milczenia tak ze strony władz państwowych jak i związków religijnych, które
z racji doktrynalnych nie dopuszczają aborcji.
Innym wreszcie problemem współczesnych polskich rodzin jest kohabitacja,
związki partnerskie, czy fenomen singli. Kohabitacja jest wspólnym zamieszkaniem
osób płci odmiennej, połączone z prowadzeniem wspólnego gospodarstwa i współżyciem seksualnym. Zwykle wyprzedza ona formalne zawarcie związku małżeńskiego.
Praktykowanie kohabitacji wynika z jej funkcjonalności, a niektórzy usprawiedliwiają
ją potrzebą lepszego poznania się partnerów. Autor publikacji polemizuje zwłaszcza
z tym ostatnim argumentem, ponieważ statystyki tego nie potwierdzają. Wręcz prze-
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ciwnie małżeństwa niepoprzedzone kohabitacją są trwalsze, niż te, które doświadczyły
kohabitacji.
Dość rozpowszechnioną formą życia społecznego we współczesnej Polsce są tzw.
single. Jedni stają się nimi z racji odkładania decyzji o zawarciu związku, co w końcu
powoduje „wyczerpanie” się kategorii ewentualnych kandydatów na żonę lub męża;
inni decydują się na życie w pojedynkę, chociaż mają partnera seksualnego. Ta kategoria singli wyrasta w kontekście wybujałego egoizmu jednostek, tzn. od społeczeństwa
chcą otrzymać wiele, ale nie chcą społeczeństwu dać cokolwiek.
Następnie Autor stosunkowo krótko prezentuje związki homoseksualne. Wydaje
się, iż postawa Autora wynika z dwóch racji. Pierwsza to ta, że uważa On, iż w Polsce
jest to bardziej krzykliwe (nagłaśniane przez media), niż znaczące zjawisko; po drugie
dewiacyjny charakter takich związków jest dla Autora oczywisty.
Wreszcie Autor podejmuje problem patologii rodzinnych. Najważniejsze z nich to:
uzależnienia, przemoc rodzinna, egoizm i hedonizm. Najczęstszą formą uzależnienia,
która rzuca się cieniem na życie współczesnych rodzin w Polsce jest uzależnienie od
alkoholu. Uzależnienie od alkoholu któregokolwiek członka rodziny niszczy życie
rodzinne we wszystkich wymiarach: ekonomicznym, biologicznym, moralnym i duchowym. Jeśli alkoholizm jest chorobą, a w Polsce jest około 1 miliona alkoholików
i gdyby nawet jedynie połowa z nich miała własne rodziny, to mamy w Polsce przynajmniej 500 tys. rodzin alkoholowych i „armię” sierot, które nigdy nie zaznały ciepła
życia rodzinnego.
Drugą formą patologii jest przemoc w rodzinie. Nierzadko, chociaż niekoniecznie
jest ona związana z uzależnieniami. Autor zwraca uwagę na wzrastającą liczbę tego
typu zachowań dewiacyjnych w polskich rodzinnych. Podkreśla też fakt odwrócenia
porządków w takiej sytuacji. Rodzina, która z natury jest wspólnotą życia i miłości,
staje się miejscem katorgi dla słabszych – zwykle dzieci i kobiet. Przemoc w rodzinie
nierzadko koegzystuje z egoizmem członków rodziny zwłaszcza męża-ojca; wymuszanie postaw służebnych u innych członków rodziny, które wyrasta w kontekście
egoizmu jest również częstą formą rodzinnej przemocy.
W sprzeczności z naturą życia rodzinnego stoją wszelkie postawy hedonistyczne.
Traktowanie osób, jako źródła przyjemności, co sprowadza się do traktowania ich jak
rzeczy – stoi w otwartej sprzeczności z naturą życia rodzinnego.
Można zapytać czy tak zaprezentowana kondycja współczesnej rodziny polskiej
nie jest jej negatywnym obrazem? Dla Autora publikacji tak nie jest. Najpierw dlatego,
że w Polsce zdecydowana większość ludzi upatruje w rodzinie sens swojego życia; życie rodzinne jest też dla nich źródłem osobistego zadowolenia i szczęścia. „Posiadając
wszystkie atrybuty grupy pierwotnej rodzina odpowiada nadto na ludzkie potrzeby
wyrastające z natury człowieka, jako swoistego compositum tego, co cielesne, psy-
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chiczne i duchowe. Każdy z tych poziomów jest w rodzinie obecny i na każdym z
nich rodzina jest właściwym miejscem ich zaspokajania. Nade wszystko w rodzinie
(małżeństwie) zaspokajana jest potrzeba seksualna, wyrastająca w kontekście komplementarności ludzkiej płciowości, gdzie kobiecość potrzebuje swego dopełnienia
w męskości, a męskość w kobiecości” (s. 272-273). „Rodzina łączy w jedno ludzkie
dusze, to jest ten wymiar człowieczej osobowości, który dla wierzących wykracza
poza zwykłą psyche albo jest jej najwyższą sublimacją jak w przypadku niewierzących” (s. 273).
Na koniec Autor zwraca uwagę na fakt dość niezrozumiały. Skoro rodzina jest
najbliższym człowiekowi środowiskiem życia, to należałoby oczekiwać, że będzie
przedmiotem szczególnej troski wszelkich podmiotów władzy. A jednak nie do końca
tak jest. „Najbardziej rozpowszechnioną i znaną była ideologia marksistowska, która
w rodzinie kapitalistycznej upatrywała odzwierciedlenie niesprawiedliwych stosunków społecznych. W rodzinie burżuazyjnej, podobnie jak w systemie kapitalistycznym, ma miejsce wyzysk i nieusuwalny konflikt. (…) Rodzina tak funkcjonująca jest
wyrazem i bastionem kapitalistycznych stosunków. Dlatego warunkiem powodzenia
komunizmu było zniszczenie rodziny – burżuazyjnego tworu i jego ostatniego bastionu” (s. 274).
Również „jednoznacznie negatywny stosunek do rodziny prezentuje ideologia radykalnego feminizmu. Feministki tej orientacji głoszą potrzebę dogłębnej przebudowy
społeczeństwa, a w tym również rodziny, która uwzględniałaby kobiecy punkt widzenia. (…) Szczególnie negatywny stosunek prezentują feministki odnośnie do macierzyńskiej roli kobiety oraz jej więzi z dzieckiem” (s. 274).
Wreszcie „par excellence antyrodzinną jest postmodernistyczna filozofia i etyka.
W ramach pierwszej znika odwieczna dychotomia prawdy i fałszu, rozumienia poznania, jako docierania do obiektywnej prawdy, istniejącej poza podmiotem poznającym,
a nie tworzenia jej w procesie poznania… Postmodernistyczna etyka jest zasadniczo brakiem etyki: nie ma dobra i zła, rzeczy lepszych i gorszych od innych, zbrodni
i czynu chwalebnego, miłości i nienawiści… wszystko ma tę samą rangę i zasługuje
na jednakową ironię. Przenosząc ten rodzaj filozofii i etyki na forum jakiejkolwiek
organizacji, a tym bardziej rodziny, dokonuje się jej całkowitej anihilacji. Jeśli nie
istnieje dobro i zło, jeśli akt heroizmu i zwykłe upodlenie nie różnią się między sobą,
jeśli miłość znaczy tyle samo, co nienawiść…, to nie ma miejsca na rodzinę w ogóle.
Każdy człowiek jest tylko samotną wyspą, którą otaczają wyłącznie same wątpliwości.
W tym tunelu niepewności nie ma nawet promyka światła i nadziei” (s. 275). W tym
kontekście trudno nie przyznać racji argumentacji Autora.
Podsumowując należy powiedzieć, że publikacja autorstwa W. Majkowskiego jest
ciekawym studium kontekstu funkcjonowania i kondycji współczesnej rodziny pol-
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skiej. Publikacja świadczy o dogłębnej znajomości zarysowanej problematyki. Jakimś
mankamentem publikacji, w mojej ocenie, może być brak podjęcia problematyki ludzi
starszych w rodzinie. Obecnie uważa się to zagadnienie, jako wschodzący problem
polskiej rodziny i polskiego społeczeństwa. Można to jednak Autorowi wybaczyć, bowiem nie jest możliwością w jednym opracowaniu poruszyć wszystkie, tak wielorakie,
zagadnienia dotyczące rodziny. Zasygnalizowany problem z pewnością będzie inspirował innych naukowców do podjęcia badań w tej materii, w tym także kanonistów.
Zwłaszcza ci ostatni otrzymują solidne studium socjologiczne dotyczące współczesnych uwarunkowań życia polskiej rodziny, które z pewnością będzie pomocne dla
interpretacji przepisów prawa kanonicznego dotyczących chrześcijańskiej rodziny.
						

ks. Józef Wroceński SCJ

Piotr Skonieczny OP, La buona fama: problematiche inerenti alla sua protezione in base al can. 220 del Codice di Diritto Canonico Latino, Romae 2010, ss. 351.
Recenzowana praca napisana pod kierunkiem ks. prof. Jana Śliwy O.P. została
przedłożona, jako rozprawa doktorska na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego
Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie i stała się podstawą uzyskania przez jej Autora stopnia naukowego doktora prawa kanonicznego.
Ks. Piotr Skonieczny w swoim opracowaniu zatytułowanym La buona fama:
problematiche inerenti alla sua protezione in base al can. 220 del Codice di Diritto
Canonico Latino, (Dobra opinia: zagadnienia związane z jej ochroną na podstawie
kan. 220 łacińskiego Kodeksu Prawa Kanonicznego) podjął się badań nad jednym
z ważnych praw podmiotowych, a mianowicie prawem do ochrony dobrej opinii. Jest
to prawo naturalne, wynikające z przyrodzonej godności osoby ludzkiej, które przysługuje każdemu człowiekowi w każdej społeczności, w tym także w społeczności
kościelnej. Prawodawca kościelny ochronę tego prawa zapisał w pierwszej części kanonu 220 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Przedmiotem ochrony jest dobre imię, czyli
dobra opinia, jaką ktoś cieszy się w danej społeczności, w tym wypadku w Kościele.
Prawodawca w cytowanym wyżej kanonie zabrania bezprawnego naruszenia czyjejś dobrej opinii. Bezprawne naruszenie czyjejś dobrej opinii powoduje zniesławienie, stąd też może być ono przestępstwem podlegającym odpowiedzialności karnej.
Natomiast nie jest zabronione legalne naruszenie czyjegoś dobrego imienia, tzn., gdy
jest usprawiedliwione jego faktyczną utratą w następstwie popełnienia przestępstwa
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem lub na skutek zamanifestowania uporu pozo-
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stawania w publicznym grzechu ciężkim, tzn. gdy ktoś sam rezygnuje z dobrej opinii
postępując wbrew porządkowi moralnemu.
Recenzowana rozprawa doktorska jest napisana w języku włoskim i została podzielona na trzy części. Opracowanie posiada następujący układ: Wykaz skrótów
(ss. 5-8), Wprowadzenie (ss. 9-16). We wprowadzeniu Autor określił przede wszystkim przedmiot podejmowanych badań, omówił podstawowe źródła i literaturę, a następnie sukcesywnie omówił problematykę poszczególnych części i tworzących je
rozdziałów, wreszcie wskazał na zastosowane w pracy metody naukowe.
Część pierwsza (ss. 17-90) zawierająca trzy rozdziały została poświęcona problematyce teoretyczno-teologicznej przepisu kan. 220. W rozdziale pierwszym (ss. 19-46)
tej części Autor poddał analizie podstawy prawne „dobrej opinii”. Odwołując się także do innych kanonów obowiązującego Kodeksu ukazał od strony etymologicznej
i formalnej treść analizowanego wyrażenia oraz historię powstania dyspozycji zawartej
w pierwszej części kan. 220. W rozdziale drugim (47-70) „dobra opinia” została ukazana jako podstawowe prawo człowieka, które wywodzi się z jego godności. Jest to
także podstawowe prawo wiernego w Kościele, zaliczane do praw podmiotowych.
Rozdział trzeci (ss. 71-90) Autor poświecił poszukiwaniu „ratio legis” prawnej ochrony dobrej opinii. Analizując Księgi Pisma Świętego, wypowiedzi Ojców Kościoła,
naukę św. Tomasza z Akwinu oraz doktrynę Magisterium Kościoła wskazał na podstawy biblijno-teologiczne tej ochrony. Przytoczył także argumenty, jakie formułują
nauki filozoficzne, socjologiczne i prawne.
W drugiej części rozprawy (ss. 91-190) składającej się również z trzech rozdziałów
Autor podjął istotną problematykę prawnej ochrony dobrej opinii, o której traktuje
prawodawca kościelny w pierwszej części kan. 220, wskazując poszczególne jej elementy. W rozdziale pierwszym (ss. 93-125) Autor poczynił szereg uwag dotyczących
płaszczyzny podmiotowej i przedmiotowej kan. 220 wskazując różne trudności związane z jego interpretacją. Rozdział drugi (ss. 127-159) został poświęcony analizie bezprawnego naruszenia dobrej opinii i okolicznościom, które wykluczają bezprawność
tego naruszenia. Bezprawność zdaniem Autora jest elementem centralnym normy stojącej na straży dobrej opinii. Z kolei w rozdziale trzecim (ss. 161-190) Autor analizuje
skutki prawne bezprawnego naruszenia dobrej opinii, a także sankcje karne, o których
prawodawca kodeksowy traktuje w Księdze VI Kodeksu oraz kwestię naprawienia
szkody powstałej z bezprawnego naruszenia dobrej opinii.
Z kolei część trzecią recenzowanej rozprawy doktorskiej (ss. 191-285) składającą
się również z trzech rozdziałów Autor poświęcił problematyce dotyczącej aplikacji
normy zawartej w kan. 220. W rozdziale pierwszym (ss. 193-222) Autor analizując
inne kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego wykazał, jak wielkie znaczenie w systemie prawa kościelnego posiada norma kan. 220, bowiem ma ona swoje zastosowa-
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nie w prawie sakramentalnym, w prawie małżeńskim i rodzinnym, w prawie karnym
i procesowym, a także w prawie administracyjnym. Rozdział drugi (ss. 223-256) został poświęcony omówieniu postanowienia kan. 220 w świetle jurysprudencji rotalnej.
Autor na podstawie analizy kilku wyroków Roty Rzymskiej omawia problem ochrony
prawnej dobrej opinii, a także kwestię bezprawności jej naruszenia. Wreszcie w rozdziale trzecim (ss. 257-285) tej części Autor w sposób krytyczny omówił problemy
procesualne dotyczące kan. 220 występujące w praktyce sądowej Roty Rzymskiej.
Za cenne należy uznać dwunastostronicowe zakończenie (ss. 287-298), w którym
dokonał nie tylko podsumowania przeprowadzonych badań, ale też sformułował szereg wniosków de lege lata i de lege ferenda. Niektóre z nich są bardzo interesujące, np.
uwaga Autora dotycząca braku konsekwencji prawodawcy kościelnego, który ogłosił
tylko projekt Kodeksu Prawa Fundamentalnego, a następnie przepisy w nim zawarte, do których należy zaliczyć postanowienie kan. 220, zamieścił w różnych miejscach Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich.
Pozostałe wnioski dotyczą ważniejszych kwestii analizowanych w tekście rozprawy,
np. kwestii sankcji karnych za bezprawne naruszenie dobrej opinii, czy też znaczenia
omawianej regulacji prawnej w życiu Kościoła.
Kończąc ogólną prezentację rozprawy ks. P. Skoniecznego należy jeszcze zwrócić
uwagę na dołączony wykaz bibliograficzny, który został podzielony na dwie części:
źródła (ss. 299-313) i literatura (ss. 313-343). Autor zgromadził i wykorzystał bogatą
bazę źródłową, posługując się dokumentami prawa kościelnego i świeckiego, w tym
także prawa polskiego. Podobnie w wykazie literatury zamieścił liczne opracowania
polskich autorów.
Rozprawę zamyka przejrzysty spis treści (ss. 345-351).
Recenzowana rozprawa doktorska jest dobrze udokumentowanym opracowaniem
monograficznym, przede wszystkim dotyczy to oparcia jej na źródłach prawa kościelnego i prawa cywilnego oraz na wyrokach Roty Rzymskiej i sądów cywilnych.
Wymagało to od Autora cierpliwej analizy wielu ustaw i wyroków sądowych. Ponadto
rozprawa została oparta na obszernej wielojęzycznej literaturze przedmiotu. W jej wykazie znalazły się opracowania, które bezpośrednio nie są związane z tematem rozprawy. Może należało sporządzić wykaz literatury pomocniczej. Należy podkreślić, że
pod względem metodologicznym Autor właściwie rozłożył akcenty, a rozdziały objętościowo są sobie równe. Każdy rozdział rozprawy tytułem wprowadzenia posiada
uwidocznioną strukturę wewnętrzną oraz podsumowanie, co świadczy o rzetelności
Autora i o jego logicznym podejściu do opracowanego zagadnienia. Liczne przypisy
Autor stosuje w sposób poprawny. Nie są one zdawkowe, bowiem znajdują się w nich
jego opinie, wyjaśnienia, porównania. Z tego też względu jest to opracowanie twórcze i samodzielne, omawiające w sposób wyczerpujący podjęty problem naukowy.
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Autor wykazał się dobrą znajomością badanej problematyki, a także dużą wnikliwością. Język jego rozprawy jest poprawny, jasny i staranny. Autor nie tylko referuje poglądy innych, lecz także odważnie zajmuje własne stanowisko i logicznie je uzasadnia.
Podsumowując należy powiedzieć, że wykazał się on umiejętnością poprawnej analizy
źródeł, orzecznictwa sądowego oraz posługiwania się literaturą, co z pewnością będzie
skutkowało w prowadzeniu dalszych badań w zakresie kanonistyki.
Oceniając krytycznie recenzowane opracowanie należy zauważyć, iż Autor analizując przepisy kościelne i wyroki rotalne gwarantujące ochronę dobrej opinii oraz
przepisy prawa cywilnego, w tym prawa polskiego i wyroki sądów cywilnych, w tym
polskiego Sądu Najwyższego w tej samej materii, nie dokonał, w jakiejś wyodrębnionej części swojej pracy, stosownego porównania obydwu stanowisk, tzn. prawodawcy
kościelnego i świeckiego. Te stanowiska są widoczne w rozprawie i czytelnik może
je odszukać. Jednak zaproponowane rozwiązanie, mimo iż byłoby niewielkim poszerzeniem zagadnienia, dałoby lepszy obraz problemu i pozwoliłoby odpowiedzieć na
pytanie, który z prawodawców zapewnia lepszą ochronę dobrej opinii?
Zasygnalizowane powyżej uwagi nie osłabiają waloru naukowego recenzowanego opracowania, dlatego też warto je polecić wszystkim kanonistom i tym wszystkim prawnikom, którzy w swoich badaniach zajmują się problematyką podstawowych
praw człowieka. Jest to bowiem ważne zagadnienie w obecnej dobie, zwłaszcza
w sferze bezodpowiedzialnego przepływu informacji w internecie.
					

ks. Józef Wroceński SCJ
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OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
WSPÓŁCZESNE PRZYCZYNY I PROCEDURY
WYDALANIA DUCHOWNYCH
Dnia 18 maja 2011 w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Współczesne przyczyny i procedury wydalania duchownych, której organizatorem był Wydział Prawa Kanonicznego
wspomnianego Uniwersytetu.
W imieniu organizatorów uczestników konferencji powitał Dziekan Wydziału
Prawa Kanonicznego ks. prof. dr hab. Józef Wroceński, który w swoim wystąpieniu
wskazał na aktualność i złożoność problematyki wydalania duchownych ze stanu duchownego. Zagadnienie to nie jest nowe i ma bogatą historię w prawie kanonicznym.
Mimo iż Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku określił w sposób jasny przyczyny i procedurę stosowania tej kary kanonicznej wobec duchownych, to jednak – jak
zauważył Ksiądz Dziekan – po jego promulgacji pojawiły się nowe zjawiska w życiu
społecznym Kościoła, które wymusiły na prawodawcy określenie nowych norm. Są
one jednak – nawet wśród kanonistów – nie do końca znane, a także ich interpretacja nastręcza wiele trudności. Stąd też zrodził się na Wydziale Prawa Kanonicznego
UKSW pomysł zorganizowania konferencji naukowej, która przybliżyłaby kanonistom współczesną problematykę przeniesienia duchownych do stanu świeckiego.
Ksiądz Dziekan wyraził radość z obecności tylu znakomitych Gości. Serdecznie
powitał Jego Ekscelencję ks. bp. dr Artura Mizińskiego z Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II, któremu podziękował za prowadzenie pierwszej sesji
konferencji w zastępstwie nieobecnego z powodu choroby ks. prof. dr hab. Józefa
Krzywdy (UPJP II). Ksiądz dziekan powitał też Prorektora UKSW ks. prof. dr hab.
Jana Przybyłowskiego, reprezentującego Jego Magnificencję ks. prof. dr hab. Henryka
Skorowskiego, a także prelegentów konferencji: ks. infułata dr Krzysztofa Nykla –
pracownika Kongregacji Nauki Wiary, o. dr Waldemara Barszcza – pracownika
Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego,
o. prof. dr hab. Zbigniewa Sucheckiego z Papieskiego Wydziału Teologicznego
Seraphicum (Rzym), ks. prof. dr hab. Ambrożego Skorupę z KUL-u oraz o. prof.
dr hab. Wiesława Kiwiora z UKSW. Gośćmi konferencji byli także pracownicy naukowi
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
– przewodniczący drugiej sesji konferencji; Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
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w Krakowie – ks. prof. dr hab. Piotr Majer; Papieskiego Wydziału Teologicznego we
Wrocławiu – ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Śląskiego – ks. prof. dr hab. Andrzej Pastwa. Szczególne słowa powitania Ks. Dziekan
skierował do przedstawicieli władz różnych instytutów zakonnych i stowarzyszeń
życia apostolskiego: wikariusza Zgromadzenia Księży Sercanów ks. dr Dariusza
Salamona; oficjałów sądów, pracowników kurii diecezjalnych, wykładowców seminariów diecezjalnych i zakonnych w osobach ks. infułata dr Józefa Wójcika oraz
o. dr Gabriela Bartoszewskiego. W sposób szczególny Ksiądz Dziekan powitał wykładowców Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, a także studentów. Na zakończenie
swego powitania życzył wszystkim uczestnikom owocnego spotkania i miłego pobytu
w UKSW.
W imieniu Jego Magnificencji ks. prof. dr hab. Henryka Skorowskiego, Rektora
UKSW oraz kolegium rektorskiego – Prorektor UKSW ks. prof. dr hab. Jan
Przybyłowski powitał wszystkich uczestników konferencji oraz dokonał uroczystego jej otwarcia. W przemówieniu zaznaczył, że tematy konferencji dotykają bolesnego tematu w Kościele, jakim jest wydalenie ze stanu duchownego. Współcześnie
doświadczamy tej problematyki także w kontekście wybiórczego podejścia do stanu
kapłańskiego, gdyż wydobywa się w społecznym przekazie tylko to, co może Kościół
najbardziej zaboleć, a mianowicie niewierność złożonym przyrzeczeniom kapłańskim
czy ślubom zakonnym. Pomija się przy tym to, że fakt niewierności w zachowaniu
szóstego przykazania Dekalogu dotyczy także innych środowisk społecznych. Trzeba
jednak – jak pokreślił Ksiądz Prorektor – w samym Kościele, idąc za wskazaniami
Benedykta XVI zastanowić się nad sposobem wprowadzenia pewnego ładu prawnego,
który nie tylko pozwoli rozwiązywać pojawiające się problemy od strony kanonicznej,
ale także będzie ukierunkowany na współpracę z prawem cywilnym. Ten brak otwarcia się na prawo cywilne mógł być jedną z przyczyn niewłaściwego rozwiązywania
pojawiających się problemów. W dalszej części wystąpienia Ksiądz Prorektor zwrócił
uwagę na pastoralny problem, jakim jest brak zainteresowania się Kościoła byłymi duchownymi. W większości przypadków, po odejściu z kapłaństwa, są oni pozostawieni
samym sobie. Jest to palący problem, gdyż dość często są oni wykorzystywani przez
różne środowiska w walce z Kościołem.
W ostatniej części przemówienia Ksiądz Prorektor wyraził ogromną radość z faktu zorganizowania przez Wydział Prawa Kanonicznego konferencji, która pozwoli
naświetlić ten trudny i bolesny problem współczesnego Kościoła od strony naukowej. Ponadto na ręce Księdza Dziekana prof. dr hab. Józefa Wroceńskiego wyraził
wdzięczność władzom Wydziału za jego prowadzenie, za dbałość o jego rozwój,
a przede wszystkim za troskę o to by marka Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW
była znana nie tylko w Polsce, ale także za granicą. W tym miejscu odniósł się do
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XIV Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego, którego trudów organizacji
w dniach 14-18 września podjął się Wydział. Dokonując otwarcia konferencji, Ksiądz
Prorektor życzył wszystkim uczestnikom owocnych obrad nad zgłębianiem współczesnych przyczyn i procedur wydalania duchownych. Wyraził nadzieję, że problematyka
spotkania przyczyni się do dalszego rozwoju dyscypliny kanonicznej i ubogaci miły
pobyt w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Następnie Dziekan Wydziału – ks. prof. dr hab. Józef Wroceński – poprosił ks. bp
dr Artura Mizińskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej i pracownika
naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, o przewodniczenie i ukonstytuowanie prezydium pierwszej sesji konferencji. Po oficjalnym rozpoczęciu, przewodniczący pierwszej sesji zaprosił do stołu prezydialnego prelegentów:
ks. infułata dr Krzysztofa Nykla, pracownika Kongregacji Nauki Wiary (Watykan);
o. dr Waldemara Barszcza, pracownika Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (Watykan) oraz o. prof. dr hab. Zbigniewa
Sucheckiego z Papieskiego Wydziału Teologicznego Seraphicum (Rzym).
Pierwszy referat pt. Przyczyny i procedura wydalania duchownych według norm
i praktyki Kongregacji Nauki Wiary wygłosił ks. dr Krzysztof Nykiel, który – w kontekście popełnienia ciężkich przestępstw zarezerwowanych wspomnianej dykasterii
Kurii Rzymskiej – przybliżył zagadnienie przenoszenia duchownych do stanu świeckiego. Przypomniał na wstępie art. 52 Konstytucji Apostolskiej Pastor Bonus o reformie Kurii Rzymskiej z 28 czerwca 1988 roku, który rezerwuje Kongregacji Nauki
Wiary kompetencje wymierzania kar kościelnych tym wiernym, którzy popełnili ciężkie przestępstwo przeciwko wierze albo czystości obyczajów lub w sprawowaniu sakramentów. Jednak postanowienie Konstytucji Apostolskiej w omawianym zakresie
wymagało dalszego opracowania i wydania przepisów szczegółowych, dostosowanych do norm nowych Kodeksów kanonicznych. Stąd też papież Jan Paweł II, mając
na uwadze troskę Kościoła w zakresie ochrony świętości sakramentów Eucharystii
i Pokuty oraz zachowania czystości obyczajów w materii szóstego przykazania
Dekalogu, promulgował 30 kwietnia 2001 roku Listem Apostolskim motu proprio
Sacramentorum sanctitatis tutela normy definiujące delicta graviora zarezerwowane
Kongregacji Nauki Wiary oraz określające procedurę postępowania, zmierzającego do
wymierzenia przestępcy odpowiednich kar kanonicznych. Jednak po dziesięciu latach
od ogłoszenia wspomnianego wyżej listu został opublikowany nowy tekst Normae de
gravioribus delictis, zatwierdzony 21 maja 2010 roku przez papieża Benedykta XVI.
Nie zastępuje on tekstu promulgowanego przez Jana Pawła II, lecz go w jakimś sensie uzupełnia. Wprowadzone modyfikacje uwzględniają przede wszystkim doświadczenie Kościoła, zarówno w stosowaniu już istniejących norm, jak i w zmierzeniu
się ze współczesną rzeczywistością nowych problemów moralnych i dyscyplinar-
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nych. Ponadto nowy tekst integruje kompetencje przyznane Kongregacji Nauki Wiary
już po publikacji motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela przez papieża Jana
Pawła II, które to po jego śmierci zostały potwierdzone przez Benedykta XVI.
W drugiej części referatu Prelegent przybliżył uczestnikom konferencji ciężkie
przestępstwa zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary, będące podstawą wszczęcia
procesu wydalenia duchownego ze stanu duchownego. Zwrócił przede wszystkim
uwagę na nowe przestępstwa, które nie zostały zdefiniowane w KPK/83. Są to: konsekracja w celu świętokradczym jednej tylko postaci albo obu podczas sprawowania
Eucharystii lub poza nią; nagrywania przez duchownego za pomocą jakiegokolwiek
urządzenia technicznego albo rozpowszechnianie w złych zamiarach w środkach społecznego przekazu treści spowiedzi sakramentalnej; usiłowanie udzielenia sakramentu
święceń kobiecie; przestępstwo przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu, popełnione
przez duchownego z osobą nieletnią poniżej osiemnastego roku życia czy z osobą, która trwale jest niezdolna posługiwać się rozumem; nabywanie albo przechowywanie,
lub też rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób i za pomocą jakiegokolwiek urządzenia w celach lubieżnych materiałów pornograficznych, przedstawiających nieletnich
poniżej czternastego roku życia.
W ostatniej części referatu Prelegent nakreślił modus procedendi w przypadku popełnienia przestępstwa zarezerwowanego do rozpatrywania Kongregacji Nauki Wiary.
Dochodzenie wstępne rozpoczyna kompetentny ordynariusz. Przedmiotem takiego
dochodzenia jest zebranie materiału dowodowego dotyczącego oskarżenia. W razie
stwierdzenia prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa ordynariusz jest zobowiązany powiadomić o nim Kongregację Nauki Wiary, która po zbadaniu sprawy
określi dalszy sposób postępowania. W przypadku podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania zmierzającego do wymierzenia przestępcy kary wydalenia ze stanu duchownego, jego osądzenie powinno być przeprowadzone w procesie sądowym. Niemniej
jednak Kongregacja, mając na względzie zachowanie dobra publicznego Kościoła –
łącznie z dobrem osoby oskarżonej, może zdecydować o wymierzeniu kary wydalenia
ze stanu duchownego na drodze postępowania pozasądowego. Decyzja o wymierzeniu wspomnianej kary dekretem należy wyłącznie do Kongregacji. Ponadto wspomniana dykasteria w najcięższych przypadkach oraz gdy wina oskarżonego jest poza
wszelką wątpliwością, może zadecydować o przedłożeniu sprawy bezpośrednio Ojcu
Świętemu. W tym przypadku papieska decyzja o wydaleniu ze stanu duchownego, połączona z dyspensą od zachowania celibatu, jest niepodważalna.
Drugi referat zatytułowany: Przyczyny i procedura przeniesienia duchownych do
stanu świeckiego na podstawie uprawnień Kongregacji ds. Duchowieństwa wygłosił
o. dr Waldemar Barszcz. Przedstawił on uczestnikom konferencji uprawnienia, udzielone przez Benedykta XVI Kongregacji ds. Duchowieństwa w zakresie przenoszenia
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do stanu świeckiego i zwolnienia z celibatu niektórych duchownych, którzy porzucili
swą posługę i nie przestrzegają istotnych obowiązków, wynikających z przyjętego sakramentu święceń. O nowych uprawnieniach Kongregacja ds. Duchowieństwa poinformowała w liście okólnym z 18 kwietnia 2009 roku, adresowanym do wszystkich
biskupów świata oraz w liście okólnym z 17 marca 2010 roku. W tym ostatnim liście,
skierowanym do wszystkich ordynariuszy, podano normy, które należy zachować przy
przenoszeniu duchownego do stanu świeckiego na postawie uprawnień udzielonych
wspomnianej Kongregacji.
Pierwsze specjalne uprawnienie dotyczy tych duchownych, którzy usiłowali
zawrzeć małżeństwo, choćby tylko cywilne i, pomimo upomnienia, prowadzą nadal
życie niegodziwe i gorszące (kan. 1394 §1 KPK/83), a także duchownych trwających
w innym zewnętrznym grzechu ciężkim przeciwko szóstemu przykazaniu, wywołującym zgorszenie (kan. 1395 KPK/83). Drugie uprawnienie ma zastosowanie do tych
duchownych, którzy w myśl kan. 1399 KPK/83, dopuścili się zewnętrznego naruszenia prawa Bożego lub kanonicznego, a ich ukaranie sprawiedliwą karą – nie wyłączając wydalenia ze stanu duchownego – staje się konieczne z racji ciężkości wykroczenia
oraz w celu uniknięcia poważnego zgorszenia wiernych. Trzecie uprawnienie umożliwia przeniesienie do stanu świeckiego i zwolnienie z obowiązku zachowania celibatu
duchownych, którzy z własnej woli porzucili posługę i nie sprawują jej od ponad pięciu
nieprzerwanych lat. Prelegent zaznaczył, że uprawnienia nie obejmują spraw dotyczących molestowania seksualnego nieletnich przez duchownych, które nadal pozostają
w kompetencji Kongregacji Nauki Wiary. Wyjaśnił także, że wprowadzenie szybszych
procedur administracyjnych wynika z nowych sytuacji, których nie przewidziano
w KPK/83. Prawodawstwo kodeksowe nie przewiduje wydalenia duchownego dekretem administracyjnym. Duchowny, który porzucił kapłaństwo i zaniechał obowiązków
duszpasterski czy dopuścił się popełnienia poważnego przestępstwa mógł z własnej
inicjatywy poprosić o dyspensę celibatu, której konsekwencją było przeniesienie do
stanu świeckiego. Takich kroków nie mógł podjąć ordynariusz, który – jeśli nie było
przesłanek do przeprowadzenia procesu karnego – był zdany wyłącznie na inicjatywę duchownego. Jak podkreślił Prelegent, zaistniała w tych okolicznościach sytuacja
pewnego zawieszenia, gdyż w wielu duchownych, którzy porzucili posługę nie tylko
przez zawarcie cywilnych związków małżeńskich, nie czyniło żadnych formalnych
kroków, by uregulować swą sytuacje w Kościele. Stąd też na mocy uprawnień udzielonych Kongregacji ds. Duchowieństwa przez Benedykta XVI pojawiła się możliwość
przejęcia inicjatywy przez Ordynariusza inkardynacji duchownego ze względu na dobro Kościoła i samego duchownego, który porzucił wykonywanie posługi kapłańskiej.
Jednak procedura administracyjnego przeniesienia duchownego do stanu świeckiego
– jak podkreślił Prelegent – nie zastępuje kodeksowych norm definiujących sposoby
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utraty stanu duchownego. Są one nadal aktualne i nie zostały w żaden sposób zmodyfikowane przez uprawnienia udzielone Kongregacji. Warunkują w pewnym sensie wdrożenie procedury wydalenia duchownego mocą dekretu administracyjnego.
Przeniesienie bowiem osoby duchownej do stanu świeckiego przy zastosowaniu jakiegokolwiek uprawnienia udzielonego Kongregacji ds. Duchowieństwa, może nastąpić
tylko wtedy, gdy występują poważne trudności w przeprowadzeniu procesu sądowego zmierzającego do wymierzenia kary wydalenia ze stanu duchownego, bądź też
przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w celu otrzymania reskryptu Stolicy
Apostolskiej, połączonego z papieską dyspensą od zachowania celibatu. Kongregacja
rezerwuje sobie w każdym przypadku prawo oceny przestawionych trudności, które
– zdaniem ordynariusza – nie pozwalają na przeprowadzenie zwyczajnych kodeksowych procedur powodujących utratę duchownego, a tym samym wyrażenie zgody na
zastosowanie uprawnienia, właściwego do przypadku jej przedstawionego.
Kongregacja posiada kompetencje przenoszenia do stanu świeckiego nie tylko duchownych przynależących do kleru diecezjalnego, ale także tych inkardynowanych do
instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. W tym ostatnim przypadku są to tak duchowni aktualnie przynależący do jakiegoś instytutu czy
stowarzyszenia, jak i ci, którzy utracili status tej inkorporacji przez prawne wydalenie. Prelegent zaznaczył, że zgodnie z przyjętą praktyką, Kongregacja zanim zezwoli
na zastosowanie uprawnień w stosunku do duchownych, którzy nie utracili statusu
członkowstwa, oczekuje najpierw decyzji ich prawnego wydalenia z instytutu czy
stowarzyszenia. Ponadto podkreślił, że właściwym ordynariuszem kompetentnym do
przeprowadzenia na szczeblu lokalnym procedury przeniesienia duchownych do stanu świeckiego na podstawie uprawnienia, jest ordynariusz tego instytutu, do którego
ostatnio przynależał wydalony duchowny. Takie jest stanowisko Stolicy Apostolskiej,
bazujące na rozróżnieniu faktu inkorporacji od inkardynacji. Prawne wydalenie bowiem nie powoduje skutku utraty inkardynacji, lecz tylko inkorporacji.
Znaczna część referatu o. dr Waldemara Barszcza została poświęcona omówieniu
norm szczegółowych poszczególnych uprawnień. Zostały one określone w liście okólnym Kongregacji do Ordynariuszy z 17 marca 2010 roku.
Trzeci referat na temat: Wydalanie duchownych na podstawie kanonicznego procesu karnego, wygłosił o. prof. dr hab. Zbigniew Suchecki, który ukazał złożoność
problematyki tej formy utraty przynależności do stanu duchownego na podstawie wyroku sądowego, wymierzonego przez trybunał kolegialny. Wydalenie to jest konsekwencją popełnienia przez duchownego ciężkiego przestępstwa, określonego ustawą
powszechną, a nie partykularną. Ponadto KPK/83 nie dopuszcza możliwości wydalenia drogą administracyjną, gdyż kara ta jest wymierzana przestępcy na stałe. Nadto
utrata stanu duchownego na postawie wyroku sądowego nie uwalnia od obowiązku
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zachowania celibatu. Udzielenie dyspensy od tego obowiązku jest zarezerwowane papieżowi. Możliwości wydalenia ze stanu duchownego mocą dekretu administracyjnego została wprowadzona przez późniejsze ustawy specjalne i może być zastosowana
wówczas, kiedy istnieje niemożliwość przeprowadzenia procesu karnego, a także wymaga tego dobro Kościoła i samego duchownego. Stąd też autor referatu omówił od
strony normatywnej przebieg procesu karnego zmierzającego do wydania wyroku pozbawiającego przestępcę przynależności do stanu duchownego. Omówił warunki wszczęcia procesu karnego i ukazał rolę, zadania i obowiązki rzecznika sprawiedliwości
w sprawach karnych.
Po wygłoszeniu referatu przez o. prof. dr hab. Zbigniewa Sucheckiego rozpoczęła się
dyskusja nad zagadnieniami przedstawionymi w trzech referatach pierwszej sesji konferencji. Poruszono w niej zagadnienie retroaktywności – czyli działania wstecz – norm
dotyczących przestępstw zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary. Konkretnie czy
są kwalifikowane jako przestępstwa nadużycia seksualne popełnione przez duchownych, przed wejściem w życie norm motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela,
z osobą nieletnią między szesnastym a osiemnastym rokiem życia? W odpowiedzi ks.
dr Krzysztof Nykiel wyjaśnił, że duchowny w tym przypadku nie popełnił przestępstwa, co oznacza, że nie można wobec duchownego wszcząć postępowania dyscyplinarnego. Niemniej jednak ze względu na ciężar tego czynu, oraz mając na uwadze
ochronę dobra wspólnego Kościoła, ordynariusz powinien podjąć wobec duchownego jakąś decyzję natury dyscyplinarnej w celu naprawienia ewentualnego zgorszenia
oraz zadośćuczynienia wyrządzonej krzywdy. Kolejne zagadnienie poruszone w dyskusji, a związane z retroaktywnością, dotyczyło możliwości uchylenia przedawnienia
co do wniesienia skargi o popełnienie przestępstwa zarezerwowanego Kongregacji
Nauki Wiary. Uchylenie przedawnienia w sprawach ciężkich nadużyć seksualnych
popełnionych przez duchownych, które nie były kwalifikowane w przeszłości jako
przestępstwa, daje ordynariuszowi wyłącznie możliwość podjęcia rozstrzygnięć natury dyscyplinarnej, której celem będzie zadośćuczynienie, naprawienie wyrządzonych
krzywd oraz ochrona na przyszłość dobrego imienia Kościoła. Uchylenie przedawnienia w tym przypadku nie upoważnia ordynariusza do wszczęcia postępowania karnego
w celu wydalenia sprawcy nadużycia seksualnego ze stanu duchownego. Inny temat
podjęty w dyskusji dotyczył obowiązku powiadomienia Kongregacji o fakcie popełnienia przestępstwa. Powiadomienie to ma miejsce wówczas, gdy w wyniku wstępnego dochodzenia informacja o popełnieniu przestępstwa okazała się wiarygodna.
Jeśli tej wiarygodności brak wówczas ordynariusz nie ma obowiązku powiadomienia
i przesyłania akt wstępnego dochodzenia. Ordynariusz nie może zwolnić się z obowiązku powiadomienia Kongregacji, jeśli wiadomość o popełnieniu przestępstwa jest
wiarygodna. Gdyby tak uczynił, a informację o popełnieniu przestępstwa Kongregacja
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otrzymała z innych źródeł, wówczas ordynariusz otrzymuje polecenie wszczęcia
wstępnego dochodzenia i poinformowania dykasterii o jego rezultatach. Również
w tym przypadku czynności wstępne procesu mogą być przeprowadzone przez samą
Kongregację. Przedmiotem wstępnego dochodzenia jest formalne zebranie materiału dowodowego. Jednak już ocena tego materiału należy wyłącznie do Kongregacji
Nauki Wiary, która podejmie także właściwą decyzję o dalszym postępowaniu.
W przeprowadzeniu dochodzenia wstępnego mogą wystąpić pewne trudności, a mianowicie poza słownym oskarżeniem nie ma żadnych innych dowodów, zaś oskarżony
nie przyznaje się do winy. Oskarżony ma prawo do obrony, stąd nie można wymuszać
złożenia przez niego przysięgi o niespełnieniu zarzucanego mu czynu. W takiej sytuacji
ordynariusz powinien jednak przesłać akta dochodzenia wstępnego do Kongregacji,
mimo iż zebrany materiał dowodowy nie przemawia zdecydowanie za prawdopodobieństwem popełnienia przestępstwa. Powiadomienie Kongregacji w tym przypadku
ma na celu ochronę dobrego imienia Kościoła na wypadek, gdyby w przyszłości powrócono do sprawy pod wpływem pojawienia się nowych oskarżeń. Wówczas ordynariusz nie będzie oskarżany o przysłowiowe zamiatanie spraw pod dywan.
Po zakończeniu dyskusji, przewodniczący pierwszej sesji J.E. ks. bp dr Artur Miziński
podziękował Prelegentom za wygłoszenie referatów i zarządził przerwę, a w imieniu
organizatorów konferencji zaprosił jej uczestników na obiad.
Drugiej sesji przewodniczył ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz z Katolickiego Uni
wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który zaprosił do stołu prezydialnego Prelegentów:
o. prof. dr hab. Wiesława Kiwiora i ks. prof. dr hab. Ambrożego Skorupę.
Pierwszy referat sesji popołudniowej, zatytułowany: Dyspensa od celibatu, wygłosił o. prof. dr hab. Wiesław Kiwior. Prelegent szczegółowo nakreślił – w oparciu o obowiązujący stan prawny i aktualną praktykę Stolicy Apostolskiej – procedurę
udzielania w Kościele łacińskim prezbiterom i diakonom dyspensy od obowiązku zachowania celibatu. Swoje wystąpienie rozpoczął od przedstawienia przepisów regulujących udzielanie dyspensy od celibatu, począwszy od dokumentów Kongregacji
Nauki Wiary z 14 października 1980 roku. Z analizy tych dokumentów jednoznacznie
wynika, że dyspensy od celibatu udziela się wyłącznie na prośbę zainteresowanego
diakona z poważnych przyczyn, a w przypadku prezbitera z najpoważniejszych. Stąd
też – jak podkreślił Prelegent – udzielenia dyspensy nie można ujmować w kategorii prawa przyznanego duchownemu, który porzucił spełnianie posługi wynikającej
z przyjętych święceń. Dlatego też prośba o dyspensę powinna być przejawem pokory
i skruchy duchownego, który o jej udzielenie zwraca się bezpośrednio do Papieża.
Kompetentnym do przyjęcia i przeprowadzenia instrukcji sprawy jest ordynariusz inkardynacji prezbitera lub diakona. Gdyby jednak okazało się to niemożliwie z jakiś
powodów, wówczas duchowny może się zwrócić do ordynariusza miejsca jego stałego
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zamieszkania. W uzasadnionych przypadkach Kongregacja ds. Duchowieństwa może
także upoważnić innego ordynariusza do przeprowadzenia instrukcji sprawy. Po jej
przeprowadzeniu akta sprawy są przysyłane do wspomnianej wyżej dykasterii, która
od 21 czerwca 2005 roku ma kompetencję oceny zebranego materiału i przedłożenia
papieżowi prośby o udzielenie dyspensy. W przeszłości taką kompetencję posiadała
najpierw Kongregacja Nauki Wiary, a od 1 marca 1989 roku do 20 czerwca 2005 roku
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
W drugiej części referatu zostały omówione w sposób wnikliwy poszczególne
czynności postępowania dotyczącego udzielenia dyspensy od celibatu, począwszy
od wniesienia prośby przez zainteresowanego duchownego, a skończywszy na notyfikacji reskryptu papieskiego. W prośbie duchowny powinien przede wszystkim
przedstawić zasadnicze przyczyny, które skłoniły go do porzucenia posługi wynikającej z przyjętych święceń oraz wskazać powody, które uniemożliwiają mu powrót
do jej wykonywania. Do wspomnianej prośby powinien dołączyć życiorys, w którym
przedstawi ważniejsze fakty ze swojego życia, jak też z formacji i służby kapłańskiej
oraz naświetlić i umotywować w sposób pogłębiony i dokładny zasygnalizowane już
w prośbie przyczyny kryzysu i odejścia z kapłaństwa. Po przyjęciu prośby, przedmiotową instrukcję sprawy, polegającą na zebraniu materiału dowodowego, przeprowadza
instruktor sprawy przy obecności notariusza. Przede wszystkim instruktor powinien
przesłuchać petenta i świadków oraz zebrać dokumenty jako środki dowodowe sprawy. Wśród nich – jak zaznaczył Prelegent – nie może zabraknąć kserokopii albo odpisów badań poprzedzających przyjęcie święceń, zwanych skrutyniami. Należy także
dołączyć do akt sprawy ewentualne orzeczenia lekarskie, psychologiczne, psychoanalityczne lub psychiatryczne z okresu formacji petenta lub wykonywania posługi święceń.
O powyższe opinie może wystąpić instruktor także po przyjęciu prośby o udzielenie
dyspensy od celibatu. Nie może również zabraknąć dokumentu stwierdzającego fakt
ewentualnego usiłowania zawarcia cywilnego związku małżeńskiego. Do akt należy
dołączyć opinię o braku zgorszenia, wydaną przez ordynariusza miejsca faktycznego
pobytu petenta po odejściu z kapłaństwa. Etap na szczeblu lokalnym zamyka opinia
instruktora sprawy oraz opinia ordynariusza, który wszczął postępowanie. Zebraną
dokumentację należy właściwie uporządkować i ponumerować, a poszczególne strony uwierzytelnić pieczęcią i podpisem notariusza. Do Kongregacji należy przesłać
łącznie z oryginałem trzy kopie, jeśli petent ukończył czterdzieści lat. W przeciwnym przypadku dokumentację sporządza się w pięciu egzemplarzach. Kongregacja
po otrzymaniu akt przystępuje najpierw do formalnoprawnej analizy otrzymanej dokumentacji, a następnie przekazuje ją powołanym konsultorom, którzy w głosowaniu
podejmują ewentualną decyzję o przedstawieniu Ojcu Świętemu prośby petenta. Jeśli
decyzja papieska jest pozytywna, wówczas Kongregacja wydaje reskrypt udzielający
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łaski i przesyła go do ordynariusza, na którym spoczywa obowiązek notyfikacji udzielonej dyspensy. O jej udzieleniu ordynariusz jest zobowiązany powiadomić parafię
chrztu petenta w celu odnotowania jej faktu w księdze chrztów, a także ordynariusza
miejsca aktualnego zamieszkania petenta.
Prelegent, po omówieniu procedury udzielania dyspensy w warunkach zwyczajnych, przedstawił tok postępowania w przypadku niebezpieczeństwa śmierci petenta.
Procedura w tej sytuacji jest maksymalnie uproszczona bez przeprowadzenia procesu informacyjnego. Wystarczy bowiem przesłać prośbę, o ile to możliwe, podpisaną
przez petenta, a także opinię ordynariusza. Dokumenty te można przesłać za pośrednictwem faksu, albo też – zdaniem Prelegenta – pocztą elektroniczną w postaci zeskanowanych dokumentów.
W ostatniej części referatu została przedstawiona uczestnikom konferencji procedura udzielania dyspensy diakonom, która w znacznym stopniu jest uproszczona,
w porównaniu z tą dotyczącą prezbiterów.
Ostatni referat konferencji pt. Przyczyny i procedury wydalania duchownych z instytutu zakonnego, wygłosił ks. prof. dr hab. Ambroży Skorupa. Swoje wystąpienie
rozpoczął od analizy przyczyn wydalenia zakonników z instytutu, unormowanych
w KPK/83. Prelegent najpierw ukazał przyczyny związane z głoszeniem doktryny
niezgodnej z nauczaniem Kościoła. Będą to przestępstwa, do których prawodawstwo
kościelne zalicza notoryczne odstąpienie od wiary katolickiej, rozpowszechnianie poglądów potępionych przez Urząd Nauczycielski Kościoła, publiczne przejęcie ideologii przepojonych materializmem i ateizmem. Zakonnik, w przypadku odstąpienia od
wiary katolickiej na skutek popełnienia przestępstwa apostazji, herezji lub schizmy,
jest wydalany z instytutu mocą samego prawa. Natomiast wydalenie z instytutu zakonnego ze względu na podtrzymywanie lub rozpowszechnianie przekonań sprzecznych
z nauką Nauczycielskiego Urzędu Kościoła, jest fakultatywnym wydaleniem. Będą
one dotyczyć kwestii doktrynalnych jak i moralnych. Do tych ostatnich Prelegent zaliczył, m.in., głoszenie sprzecznych z nauką Kościoła poglądów na temat zapłodnienia
in vitro, eutanazji, aborcji czy związków homoseksualnych.
Wydalenie z instytutu zakonnego może nastąpić na skutek naruszenie pewnych moralnych standardów życia zakonnego lub kapłańskiego. Prawodawca w tym przypadku
wymienia usiłowanie zawarcia małżeństwa, choćby tylko cywilnego, życie w konkubinacie lub też trwanie w innym zewnętrznym grzechu przeciw szóstemu przykazaniu
Dekalogu, a także przestępstwa przeciwko życiu i wolności człowieka. Usiłowanie
zawarcia małżeństwa powoduje wydalenie zakonnika z instytutu mocą samego prawa, a także w przypadku duchownego skutkuje karą suspensy, wymierzonej również
z mocy samego prawa. Natomiast za popełnienie pozostałych wyżej wymienionych
czynów przestępczych, zakonnik powinien być wydalony z instytutu. Stąd też w li-

[11]

SPRAWOZDANIA

429

teraturze kanonistycznej mówi się o obowiązkowym wydaleniu z instytutu, obok
wydalenia fakultatywnego oraz z mocy samego prawa. Prawodawca, oprócz konkubinatu, wskazuje jako przyczynę wydalenia obligatoryjnego także inny zewnętrzny
grzech przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu. W tym miejscu Prelegent wymienił, m.in.: trwanie w związku partnerskim, rozwiązłość, nierząd, rozpowszechnianie
pornografii, prostytucję, postawy homoseksualne, a także podjęcie innych czynności
seksualnych, kwalifikowanych w nauce Kościoła jako zewnętrzny grzech przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu. Natomiast osobną grupę stanowią przestępstwa
przeciwko życiu i wolności człowieka, do których należy zaliczyć: zabójstwo, zranienie, okaleczenie, porwanie z użyciem przemocy lub podstępu. Niewątpliwie do tej
grupy zalicza się przestępstwo aborcji.
Zakonnik może zostać wydalony z instytutu w przypadku naruszenia dyscypliny
zakonnej. Będzie to: permanentne naruszenie obowiązków życia konsekrowanego,
m.in. przez zaniedbywanie obowiązków życia wspólnotowego, wypełniania praktyk
ascetycznych, zachowania klauzury, czy też podejmowanie zadań obcych życiu konsekrowanemu jak wstępowanie do partii politycznych, związków zawodowych, przyjmowanie urzędów cywilnych, podejmowanie poważnych transakcji finansowych bez
zgody przełożonych; powtarzające się naruszenie świętych więzów; uporczywe nieposłuszeństwo wobec prawnych nakazów przełożonych w poważnej materii; bezprawna
nieobecność w domu zakonnym trwająca pół roku; jakiekolwiek inne zachowanie,
które powoduje zgorszenie. Ponadto prawo własne może określić inne poważne przyczyny fakultatywnego wydalenia zakonnika z instytutu.
Prelegent, po przybliżeniu uczestnikom konferencji przyczyn, które są – albo mogą
być – podstawą wydalenia zakonnika z instytutu, omówił kodeksowe procedury wydalenia. W zależności od rodzaju popełnionego przestępstwa może to być wydalenie
mocą samego prawa, lub też obligatoryjne albo fakultatywne.
W ostatniej części referatu zostały przestawione skutki prawnego wydalenia z instytutu, ze szczególnym odniesieniem ich do duchownych. Nie mogą oni wykonywać władzy święceń, dopóki nie znajdą sobie biskupa, który ich przyjmie do diecezji
po odbyciu odpowiedniej próby, albo przynajmniej zezwoli na wykonywanie posługi
święceń.
Następnie przewodniczący sesji ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz podziękował obu
Prelegentom za wygłoszenie referatów i otworzył dyskusję. W jej trakcie powrócono
przede wszystkim do zagadnień poruszonych przez Prelegentów sesji przedpołudniowej. Wiodącym tematem dyskusji była problematyka inkardynacji duchownych wydalonych z kleryckiego instytutu czy stowarzyszenia życia apostolskiego na prawie
papieskim. Według przyjętej aktualnie praktyki Stolicy Apostolskiej są oni dalej inkardynowami do instytutu lub stowarzyszenia, z którego zostali wydaleni. Jak wyjaś
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nił o. dr Waldemar Barszcz, duchowni przez prawne wydalenie utracili inkorporację
do instytutu, a tym samym wszelkie prawa i obowiązki związane z przynależnością
do instytutu. Natomiast samo wydalenie z instytutu nie wywołuje sankcji karnych
w relacji do przyjętych święceń. Jedyną konsekwencją jest zakaz wykonywania święceń dopóki wydalony duchowny nie znajdzie sobie biskupa, który go przyjmie do diecezji, albo zezwoli na wykonywanie posługi święceń. Stąd też wynika, że wydalenie
nie powoduje ekskardynacji ze skutkiem bezpośredniego podlegania ordynariuszowi
miejsca, na którego terenie wydalony duchowny zamieszkał, bądź Stolicy Apostolskiej.
Duchowny ten jest nadal inkardynowany do instytutu i podlega – w zakresie stanu
duchownego – ordynariuszowi tego instytutu. Ordynariusz ten posiada kompetencję
wszczęcia jakiekolwiek procedury dotyczącej nałożenia kar kościelnych czy procedury przeniesienia do stanu świeckiego. Jak zauważył o. dr Waldemar Barszcz o tej
inkardynacji duchownego w przeszłości nie mówiło się zbyt wiele. Do jej problematyki powrócono przy okazji udzielenia Kongregacji ds. Duchowieństwa specjalnych
uprawnień w zakresie przenoszenia duchownych do stanu świeckiego. Warto zwrócić
uwagę na praktykę tej dykasterii, która w przypadku zastosowania uprawnień wobec duchownych zakonnych najpierw oczekuje od ordynariusza zakonnego wydalenia
z instytutu, wraz z potwierdzeniem właściwej władzy kościelnej, a następnie wszczęcia przez tego samego ordynariusza postępowania zmierzającego do przeniesienia duchownego do stanu świeckiego na podstawie uprawnienia udzielonego Kongregacji.
Inną praktykę wobec tych duchownych zastosowała Kongregacja Nauki Wiary, w zakresie popełniania przestępstwa jej zarezerwowanego. Jak wyjaśnił ks. dr Krzysztof
Nykiel przyjęto zasadę, polegającą na tym, że wraz z potwierdzeniem dekretu wydalającego musi zostać uregulowana kwestia jego stanu duchownego. Właściwym
rozwiązaniem, biorąc pod uwagę materię ciężkich przestępstw zarezerwowanych
Kongregacji, jest równoczesne przeprowadzenie procesu o wydalenie przestępcy ze
stanu duchownego według procedury zaaprobowanej przez dykasterię. Do rzadkości
należy opcja w postaci inkardynacji przez biskupa, który wyraził gotowość przyjęcia
wydalonego do diecezji.
Innym zagadnieniem, związanym z tematyką pierwszego referatu sesji przedpołudniowej, była kwestia ewentualnego obowiązku ordynariusza doniesienia do władz
cywilnych o popełnieniu przez duchownego przestępstwa seksualnego z osobą nieletnią. Jak wyjaśnił ks. dr Krzysztof Nykiel taki obowiązek pozostaje tylko w tych
krajach, w których prawo cywilne tak stanowi. Natomiast tam, gdzie nie ma takiej
dyspozycji prawnej, nie ma też obowiązku doniesienia.
W dyskusji poruszono także problem nieobecności zakonnika w domu zakonnym i porzucenia posługi wynikającej z przyjętych święceń. Otóż podkreślono znaczące różnice między nieobecnością zakonnika a porzuceniem kapłańskiej posługi.
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Podstawą wydalenia zakonnika jest bezprawna nieobecność zakonnika w domu zakonnym trwająca pół roku. Zwrócono uwagę na słowo „bezprawna”, co oznacza, że
prawodawca dopuszcza też prawną nieobecności. Za taką należy uważać nieobecność
udzieloną zgodnie z prawem przez kompetentnych przełożonych. Natomiast porzucenie posługi kapłańskiej, o której mowa w kompetencjach udzielonych Kongregacji
ds. Duchowieństwa, staje się podstawą do rozpoczęcia procedury o przeniesienie do
stanu świeckiego, jeśli trwa nieprzerwanie od pięciu lat. Ponadto sam fakt porzucenia podlega weryfikacji poprzez bezpośrednie zwrócenie się do duchownego, czy jest
zainteresowany ewentualnym powrotem do wykonywania posługi święceń. Stąd też
przepisów o bezprawnej nieobecności duchownego zakonnika nie można aplikować
przez analogię do faktu porzucenia posługi, będącej podstawą skorzystania z uprawnienia udzielonego Kongregacji w omawianej materii.
Zakończenia i podsumowania obrad konferencji dokonał ks. prof. dr hab. Henryk
Stawniak – Prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, który wyraził przekonanie, że obrady dobiegającej końca konferencji, przybliżą współczesne przyczyny
i procedury wydalania duchownych. Ksiądz Prodziekan podkreślił, że normy prawa
kanonicznego, dotyczące wprawdzie bolesnego zagadnienia, jakim jest wydalenie ze
stanu duchownego, są przede wszystkim przejawem troski Kościoła o dobro i zbawienie człowieka w myśl zasady salus animarum suprema lex. Tę troskę – zdaniem
Księdza Prodziekana – można odnaleźć w ścisłym zachowaniu procedury wydalenia,
w prawie do zachowania dobrego imienia i do obrony, a także w domniemaniu o niewinności. Ponadto kara wydalenia, chociaż jest jedną z najcięższych kar, jest wymierzana w obronie dobrego imienia Kościoła oraz w trosce o zbawienie duchownego
i pozostałych wiernych. W imieniu organizatorów konferencji mówca podziękował
prelegentom za trud przygotowania ciekawych, inspirujących i bogatych treściowo
referatów. Następnie słowa podziękowania skierował do moderatorów, wyrażając
im wdzięczność za sprawne prowadzenie obrad oraz do ks. Prorektora prof. dr hab.
Jana Przybyłowskiego, dziękując za otwarcie konferencji w imieniu Rektora UKSW,
a także za zaakcentowanie aspektu pastoralnego przy kwestii wydalania duchownych.
Szczególne słowa wdzięczności wyraził wobec Dziekana Wydziału ks. prof. dr hab.
Józefa Wroceńskiego, dziękując za trud organizacji konferencji. Kończąc wystąpienie,
ks. Prodziekan wyraził wdzięczność wszystkim gościom, pracownikom naukowym
Wydziału i studentom za uczestnictwo.
ks. Marek Stokłosa SCJ
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MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-POPULARNA
SESJA Z OKAZJI 400-LECIA PRZYBYCIA
DOMINIKANÓW DO CZORTKOWA
W dniach 4-5 grudnia 2010 r. w siedzibie eparchii grekokatolickiej w Czortkowie
na Ukrainie obyła się międzynarodowa sesja naukowo-popularna pt. „Dominikanie
w Czortkowie” z okazji 400-lecia przybycia dominikanów do Czortkowa. Jej organizatorem był Klasztor oo. Dominikanów w Czortkowie, a aulę na wykłady udostępniła
Buczacka Eparchia Grekokatolickiej Cerkwi w Czortkowie.
W sesji wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk naukowych z Ukrainy
i Polski m.in. z Uniwersytetu Narodowego w Kamieńcu Podolskim, Muzeum
Krajoznawczego w Czortkowie, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Dominikańskiego
Instytutu Historycznego w Krakowie. W wykładach uczestniczyli także przedstawiciele Kościoła grekokatolickiego i rzymskokatolickiego.
W imieniu organizatorów uczestników konferencji powitał o. Tomasz Słowiński
OP, proboszcz parafii p.w. św. Stanisława w Czortkowie, prowadzonej przez oo.
dominikanów. Szczególnie gorąco powitał mera miasta Czortów pana Michaiła
Werbyckyja, o. Dmytro Hryhoraka – Administratora Apostolskiego Buczackiej Eparchii
Grekokatolickiej Cerkwi, o. Macieja Rusieckiego OP – Wikariusza Generalnego
Wikariatu Rosji i Ukrainy Zakonu Kaznodziejskiego oraz prelegentów poszczególnych
referatów: dra Jaromyra Czorpitę z Czortkowa, panią prof. Natalię Ursu z Kamieńca
Podolskiego, o. mgr Marka Miławickiego OP z Krakowa, ks. prof. Józefa Mareckiego
z Krakowa, o. mgr Michaiła Romaniva OP z Fastowa oraz o. dra Tomasza Wytrwała
OP z Warszawy.
We wstępnie o. Tomasz Słowiński OP zaznaczył, że konferencja ma na celu upamiętnienie dominikanów, którzy 400 lat temu przybyli do Czortkowa oraz tych, którzy przez ten czas pracowali w klasztorze i kościele św. Stanisława w Czortkowie.
Następnie o. Tomasz poprosił, aby głos zabrał o. Maciej Rusiecki OP – Wikariusz
Generalnego Wikariatu Rosji i Ukrainy Zakonu Kaznodziejskiego.
O. Maciej Rusiecki OP podziękował braciom dominikanom z Czortkowa za podjęcie trudu zorganizowania sesji naukowo-popularnej. Następnie zaznaczył, że obchody 400-lecia dominikanów w Czortkowie wpisują się w obchody 800-lecia Zakonu
Kaznodziejskiego i zauważył, że dominikanie przybyli do Czortkowa po 400-stu
latach istnienia Zakonu, aby sławić, błogosławić i głosić (laudare, benedicere, praedicare) Słowo Boże – co jest jednym z haseł Zakonu Kaznodziejskiego. Następnie
o. Maciej Rusiecki OP przypomniał, że dominikanie są w różnych miejscowościach
Wikariatu Rosji i Ukrainy, w Kijowie, Fastowie, Lwowie, na Jałcie, w Moskwie, Sankt
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Petersburgu, Jarosławiu k/Moskwy, ale tylko w Czortkowie są dokładnie w tym samym miejscu, w tym samym klasztorze, do którego przyszli 400 lat temu. Dlatego
Czortków jest specjalnym miejscem na mapie obecności Zakonu Kaznodziejskiego
w Rosji i na Ukrainie. Ponadto Czortków jest ważnym miejscem ze względu na śmierć
siedmiu braci dominikanów i jednego tercjarza dominikańskiego, którzy zostali zamordowani przez NKWD 2 lipca 1941 r., a obecnie toczy się ich proces beatyfikacyjny. O. Maciej Rusiecki OP wspomniał także śp. o. Kaliksta Suszyło OP, który
w lecie 1995 r., mając już 74 lata, przyjechał na Ukrainę, do Mukaczewa, gdzie był
ojcem duchownym i spowiednikiem postulantów ukraińskich pragnących wstąpić do
Zakonu Kaznodziejskiego. We wrześniu 2000 r. otrzymał asygnatę do Czortkowa,
gdzie mieszkał aż do śmierci (zm. 21 lutego 2008 r.). Za życia wyraził pragnienie, aby
zostać pochowanym wśród męczenników czortkowskich.
Po o. Macieju Rusieckim OP słowo wstępne wygłosił o. Dmytro Hryhorak –
Administrator Apostolski Buczackiej Eparchii Grekokatolickiej Cerkwi. W swoim
słowie o. Dmytro Hryhorak podziękował za 400 lat obecności dominikanów w Czort
kowie, zauważył, że obecność Zakonu Kaznodziejskiego w Czortkowie przemieniała
przez wieki to miasto. O. Dmytro Hryhorak wskazał jeden z bardzo ważnych aspektów odbywającej się sesji, która jest zorganizowana przez rzymskokatolicki Zakon
Kaznodziejski, a odbywa się w budynkach Buczackiej Eparchii Grekokatolickiej
Cerkwi. Ta jedność dwóch katolickich kościołów – zaznaczył w swoim wystąpieniu
o. Dmytro Hryhorak – to także jedność dwóch narodów zamieszkujących Czortków.
Następnie głos zabrał trzeci gospodarz, mer miasta Czortków pan Mychaił Werbyckyj,
który jeszcze raz przywitał wszystkich zaproszonych gości i podziękował za obecność
dominikanów w Czortkowie. Pan Mychaił Werbyckyj wyraził także nadzieję, że za kolejne 400 lat spotkają się nowe pokolenia Czortkowa na podobnej sesji.
Pierwszy referat pt. Czortków w czasach przybycia dominikanów, wygłosił dr Jaromyr
Czorpita, dyrektor Rejonowego Muzeum Krajoznawczego w Czortkowie. Czortków
to miasto nad Seretem (dopływ Dniestru) założone przez Jerzego Czortkowskiego
około 1427 r. Nazwa pochodzi najprawdopodobniej od rodowych Czartek w ziemi sieradzkiej, stąd też miasteczko zaczęto nazywać Czartkowem. Lokację na prawie magdeburskim Czortków otrzymał w 1522 r. od króla Zygmunta I. Czortków początkowo
był miastem rzemieślników, z czasem, gdy do miasta przybywali Żydzi coraz większe
znaczenie nabierał handel. Kolejnymi właścicielami Czortkowa byli Golscy i Potoccy.
W 1610 r. Stanisław Golski wraz z Anną ufundowali klasztor dominikanów. Od samego początku, gdy dominikanie przybyli do Czortkowa, ich klasztor i kościół stał
się centrum religijnym i kulturalnym. Dominikanie, cieszący się wielkim zaufaniem
społecznym, prowadzili w mieście arbitraż w sprawach konfliktowych i spornych, otaczali także opieką duszpasterską małżeństwa mieszane polsko-ukraińskie. Ważnym
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miejscem w Czortkowie był kościół p.w. św. Stanisława, biskupa i męczennika, który otrzymali dominikanie. Kościół ten miał bowiem charakter obronny, otoczony
był wysokim murem, miał także wieże obronne. Gdy Tatarzy napadali na Czortków,
a miało to miejsce 15 razy, ludność chroniła się przed najeźdźcą w kościele i klasztorze dominikanów. Co ciekawe, jak zauważył p. dr Jaromyr Czorpita, u dominikanów
chronili się Polacy, Ukraińcy i Żydzi. Dlatego można stwierdzić, że od początku, gdy
tylko dominikanie przybyli do Czortkowa prowadzili oni działalność apostolską tak
wśród Polaków, Ukraińców jak i Żydów. Dla nich organizowali szkolnictwo i różnego
rodzaju praktyczne kursy.
Po referacie p. dr Jaromyra Czorpity była przerwa na kawę oraz możliwość zakupienia książek religijnych w języku ukraińskim i rosyjskim wydanych przez dominikańskie wydawnictwo KAIROS z Kijowa.
Po przerwie referat pt. Architektura klasztorów zakonu dominikańskiego na ziemiach
Prawobrzeżnej Ukrainy XVI-XIX w. wygłosiła p. prof. Natalia Ursu z Uniwersytetu
Narodowego w Kamieńcu Podolskim.
W swoim wystąpieniu p. prof. Natalia Ursu zauważyła, że o architekturze dominikańskich klasztorów i kościołów można mówić dopiero od XVI w. Od tego okresu kościoły dominikańskie charakteryzowały się lewostronną asymetrią, co było, wg
p. prof. Ursu, nawiązaniem do śmierci Chrystusa na krzyżu, gdzie po śmierci głowa
Chrystusa przechyliła się na lewą stronę. Wszystkie kościoły dominikańskie, badanego okresu, można podzielić na trzy kategorie: pierwszą stanowią kościoły trzynawowe, drugą – kościoły jednonawowe, do trzeciej należy zaliczyć bazylikę w Kamieńcu
Podolskim i dwa kościoły zbudowane na planie centralnym. Kościoły nie przekraczały
11 metrów wysokości, były raczej skromne, o wydłużonym prezbiterium, o skróconej
nawie głównej, w której były budowane ambony lub balkony, aby z nich przepowiadać
Słowo Boże do wiernych. Sklepienia nad prezbiterium były kamienne, a nad nawami drewniane, co miało symbolicznie oddzielać sacrum od profanum. Do ciekawostek referatu p. prof. Ursu można zaliczyć dwie informacje. Po pierwsze dominikanie
budowali kościoły z wyrabianej przez siebie cegły, na której była odciśnięta łapka
psa. Miało to nawiązywać do nazwy dominikanów – dominicanes czyli Psy Pańskie
(Domini Canes). Druga ciekawostka była związana z rodziną Potockich, którym wróżka miała przepowiedzieć, że tak długo jak Potoccy będą łożyć pieniądze na budowę
i utrzymanie kościołów dominikańskich tak długo będą żyć w dobrobycie.
Ostatni referat pierwszego dnia sesji wygłosił o. mgr inż. arch. Tomasz Słowiński
OP pt. Dominikańskie świątynie w Czortkowie – ich dzieje i architektura. Pierwsza
wzmianka o kościele w Czortkowie pochodzi z 1593 r. I to ten kościół został przekazany dominikanom, gdy zostali sprowadzeni do Czortkowa przez Stanisława Golskiego
w 1610 r. Kościół p.w. św. Stanisława był mały i zbudowany na planie krzyża. W XIX w.
kiedy wierni przestali mieścić się w małym kościółku dominikanie postanowili go ro-
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zebrać i zbudować nowy, większy. Nowy kościół został zbudowany według projektu
znanego polskiego architekta Jana Sas-Zubrzyckiego w stylu gotyku nadwiślańskiego.
Budowę rozpoczęto w 1903 r., nowy kościół miał być trzynawowy, z wysoką główną
nawą i z niskimi nawami bocznymi. Budowę ukończono w 1910 r. Ołtarz do nowego
kościoła zaprojektował Andrzej Lenik, a budowę ołtarza ukończono w 1946 r. W czasach
komunistycznych w kościele początkowo była cerkiew prawosławna, a później magazyn.
Kościołowi rzymskokatolickiemu kościół w Czortkowie został oddany w 1989 r., a dominikanie powrócili do niego w 1991 r.
Drugi dzień sesji rozpoczęła msza św. sprawowana pod przewodnictwem ks. bpa
Marcjana Trofimiaka w kościele dominikanów p.w. św. Stanisława. Ks. bp Marcjan
Trofimiak był pierwszym księdzem, który w 1989 r. przejął kościół p.w. św. Stanisława
od władz komunistycznych i rozpoczął jego remont.
Po mszy św. była możliwość zwiedzenia kościoła św. Stanisława w Czortkowie.
Pierwszym prelegentem drugiego dnia sesji był o. mgr Marek Miławicki OP
z Dominikańskiego Instytutu Historycznego z Krakowa, który wygłosił referat pt.
Dzieje czortkowskich dominikanów w latach 1610-1918. Stanisław Golski w 1610 r.
zapraszając dominikanów do Czortkowa przekazał im kościół w Czortkowie oraz ufundował klasztor w Szmańkowicach, nieopodal Czortkowa. Dominikanie początkowo
mieszkali w Szmańkowicach, a do Czortkowa definitywnie wprowadzili się w 1624 r.
Powodem przeprowadzki były napady Tatarów na Podole, a klasztor w Czortkowie
miał charakter obronny i łatwiej było się w nim schronić przed najeźdźcą. W latach
1672-1683 Czortków należał do Turcji, w 1683 r. powrócił do Rzeczypospolitej
Polskiej. W 1731 r. rozbudowany klasztor dominikański został uroczyście poświęcony. XVIII i XIX w. to wzmożona praca duszpasterska dominikanów, która zaowocowała dużą liczbą wiernych w kościele, który domagał się rozbudowy. Jak wspomniał
o tym fakcie, w poprzednim dniu sesji o. mgr inż. arch. Tomasz Słowiński OP, rozbudowa kościoła trwała w latach 1903-1910.
Kolejny referat pt. Działalność duszpasterska dominikanów czortkowskich w latach 1918-1946 wygłosił ks. prof. dr hab. Józef Marecki, kierownik Katedry Nauk
Pomocniczych Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie. Działalność duszpasterska dominikanów w Czortkowie nie była czymś
oryginalnym, prowadzili oni zwykłą, codzienną pracę duszpasterską, ale na bardzo
wysokim poziomie. Gdyby z tego czasu porównać pracę dominikanów i księży diecezjalnych w okolicznych parafiach, to dominikanie za swą działalność otrzymaliby
ocenę bardzo dobrą, a księża diecezjalni ledwie dostateczną. W okresie międzywojennym była to największa parafia w dekanacie czortkowskim. Np. w 1936 r. wśród
mieszkańców Czortkowa 8 tys. stanowili katolicy rzymscy, 11 tys. grekokatolicy,
a 6 tys. to Żydzi, były także siostry szarytki i siostry Rodziny Maryi, okresowo były
także dominikanki. Przy klasztorze działały typowe dla dominikanów grupy: III zakon,
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wojsko anielskie, arcybractwo różańcowe i żywy różaniec. Była także Akcja Katolicka
i inne grupy duszpasterskie gromadzące się przy klasztorze. Obok codziennej pracy
duszpasterskiej w kościele (msze, spowiedzi) oraz nabożeństw związanych z okresami
liturgicznymi (np. roraty, rekolekcje adwentowe i wielkopostne, nabożeństwa majowe
i październikowe itp.) do specyficznych nabożeństw dominikańskich można zaliczyć
tzw. aniwersarze – co miesięczne wspomnienie zmarłych dominikanów i wszystkich
pochowanych na cmentarzu w Czortkowie. Natomiast od lipca 1941 r., po męczeńskiej śmierci czortkowskich dominikanów, w każdy drugi dzień miesiąca (dominikanie zostali pomordowani przez NKWD w nocy z 1 na 2 lipca 1941 r.) była msza
św. za pomordowanych dominikanów. Niewątpliwie najtrudniejszym doświadczeniem czortkowskich dominikanów było ich wypędzenie przez władze komunistyczne.
10 VI 1946 r. przeor dominikański zwołał całą wspólnotę i wszystkich wiernych i tłumaczył im jak wierni mają się zachować, gdy już nie będzie dominikanów. 14 VI 1946 r.
dominikanie odprawili ostatnią mszę św., wieczorem zabrano im klucze do kościoła
i kościół został zamknięty przez władze komunistyczne. 15 VI 1946 r. dominikanie
musieli wyjechać z Czortkowa.
Następny referat pt. Dominikańscy męczennicy z Czortkowa wygłosił o. mgr
Michaiło Romaniv OP z Fastowa. NKWD w nocy z 1 na 2 lipca 1941 r. wtargnęło do
klasztoru dominikanów w Czortkowie i wyprowadziło z niego o. Justyna Spyrłaka,
o. Jacka Stanisława Misiuta, o. Anatola Adama Znamirowskiego oraz br. Andrzeja
Bojakowskiego. Następnie przeprowadzono ich nad rzekę Seret na Groblę zwaną Berda, naprzeciwko urwiska zwanego Czerwonym Brzegiem, i tam kazano im
uklęknąć i rozstrzelano ich strzałem w tył głowy. Pozostali dominikanie o. Hieronim
Franciszek Longawa, br. Reginald Czerwonka, br. Metody Karol Iwaniszczów i tercjarz dominikański Józef Wincentowicz zostali zamordowani w klasztorze.
Ostatni referat pt. NKWD – sprawca męczeństwa czortkowskich dominikanów wygłosił o. dr Tomasz Wytrwał OP z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. Na prawno-kanoniczny fakt męczeństwa składają się następujące elementy konstytutywne: prześladowca, męczennik, śmierć i przyczyna śmierci. Prześladowcą
było NKWD i jako takie było wrogo nastawione do Kościoła, który był potencjalnym zagrożeniem dla władzy komunistycznej. Męczennikami byli dominikanie
z Czortkowa, którzy swoje życie oddali za wiarę w Chrystusa. Śmierć została im zadana
przez rozstrzelanie, o czym szczegółowo w swym referacie wspomniał o. mgr Michaiło
Romaniv OP. Przyczyną śmierci po stronie NKWD była nienawiść do Kościoła i wiary
katolickiej, a przez męczenników została ona przyjęta w duchu wiary.
Sesja zakończyła się uroczystą kolacją z udziałem prelegentów, władz miasta oraz
gości z Kościoła rzymskokatolickiego i grekokatolickiego.
o.Tomasz Wytrwał OP

Z życia WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW
Prawo Kanoniczne
54 (2011) nr 3-4

KOLOKWIUM HABILITACYJNE O. DR ZBIGNIEWA SUCHECKIEGO
Dnia 12 kwietnia 2011 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się kolokwium habilitacyjne
o. dr Zbigniewa Sucheckiego, kapłana zakonu franciszkanów z krakowskiej Prowincji
św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię, konsulatora Kongregacji ds. Kanonizacyjnych,
profesora prawa kanonicznego Papieskiego Fakultetu św. Bonawentury Seraphicum
w Rzymie.
Podstawę przewodu habilitacyjnego stanowiła rozprawa pt. Le privazioni e le
proibizioni nel Codice di Diritto Canonico del 1983, Libreria Editrice Vaticana 2010,
ss. 295. Recenzentami rozprawy byli: ks. prof. dr hab. Edward Górecki (PWT
Wrocław), ks. prof. UPJPII dr hab. Tomasz Rozkrut, ks. dr hab. Piotr Ryguła (UŚ)
oraz ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski (UKSW). Kolokwium habilitacyjnemu przewodniczył Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW – ks. prof. UKSW dr hab.
Józef Wroceński.
Zgodnie z kan. 1311 KPK Kościół posiada wrodzone i własne prawo wymierzania
sankcji karnych wiernym popełniającym przestępstwa. Sankcjami tymi, wedle dyspozycji kan. 1312 KPK, są kary poprawcze czyli cenzury oraz kary ekspiacyjne. Jednak
karanie w Kościele nie jest celem samym w sobie, a kara stanowi ostateczność, realizowaną wówczas, gdy za pomocą innych środków nie da się osiągnąć zamierzonych
celów, jakimi są naprawienie zgorszenia, wyrównanie naruszonej sprawiedliwości
oraz doprowadzenie do poprawy przestępcy. Bowiem najwyższym celem i prawem
Kościoła jest zbawienie dusz.
O. dr Zbigniew Suchecki dokonał w prezentowanej rozprawie habilitacyjnej analizy
norm dotyczących natury i wymierzania kar poprawczych oraz ekspiacyjnych – norm
zarówno kodeksowych, jak i późniejszych, mianowicie Normae de gravioribus delictis z 2001, 2005 i 2010 r. – a także wyroków Roty Rzymskiej i decyzji Najwyższego
Trybunału Sygnatury Apostolskiej w materii karno-kanonicznej. Stanowi ona zatem
szczegółowe kompendium wiedzy z zakresu prawa karnego, zarówno materialnego,
jak i procesowego.
Rozprawa habilitacyjna o. dr Zbigniewa Sucheckiego, napisana w języku włoskim,
składa się z: spisu treści (Indice – ss. 5-9), wykazu skrótów (Abbreviazioni e sigle
– ss. 11-12), wstępu (Introduzione – ss. 13-19), trzech rozdziałów merytorycznych,
z których każdy zakończony jest wnioskami (Capitoli – ss. 21-196), zakończenia

438

Z życia WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

[2]

(Conclusione Generale – ss. 197-201), bibliografii (Bibliografia – ss. 203-249), załączników (Appendice – ss. 251-289) oraz przekładu zakończenia na język hiszpański
(Presentación – ss. 291-295).
We wstępie dysertacji jej Autor stawia sobie zasadniczy cel, mianowicie stworzenia syntetycznego, ale jednocześnie kompletnego studium dotyczącego pozbawień
i zakazów karnych. Bowiem – jak stwierdza – od wejścia w życie Kodeksu Prawa
Kanonicznego z 1983 r. powstało niewiele dzieł dotyczących kanonicznego prawa karnego, zaś niemal żadne z istniejących nie analizuje kar poprawczych i ekspiacyjnych,
wyroków Roty Rzymskiej i decyzji Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej
w materii karnej.
Rozdział pierwszy rozprawy, pt. Le privazioni e le proibizioni penali nel Codice
di Diritto Canonico del 1917 (Pozbawienia i zakazy karne w Kodeksie Prawa
Kanonicznego z 1917 r. – tłum. własne) (ss. 21-104), podzielony został na 20 punktów, zaś większość z nich na podpunkty. Autor, po ogólnym wyjaśnieniu celowości
tytułowych pozbawień i zakazów, ukazuje drogę rewizji prawa karnego w tym zakresie, szczególną uwagę poświęcając nakazom karnym. Następnie omawia zagadnienia
dotyczące wydawania ustaw karnych i ich interpretacji oraz podmiotów, które podlegają karom pozbawienia. W dalszej części Autor omawia trzy dokumenty wydane
przez Kongregację Doktryny Wiary w 2002 r., dotyczące kary ekskomuniki w związku
z udzieleniem przez schizmatyckiego biskupa święceń kapłańskich siedmiu kobietom.
I w końcu ostatnie punkty zostały poświęcone omówieniu kar poprawczych – ekskomuniki, interdyktu i suspensy – oraz zakazu lub nakazu zamieszkania w określonym
miejscu lub na określonym terytorium. Natomiast to wszystko zostało przedstawione
w perspektywie ukazania różnic pomiędzy dwoma Kodeksami kanonicznymi – KPK
1917 i KPK 1983.
W drugim rozdziale rozprawy, zgodnie z jego tytułem L’applicazione della pena
canonica di privazione e di proibizione (Aplikacja kary kanonicznej pozbawienia
i zakazu – tłum. własne) (ss. 105-151) Autor dokonuje aplikacji kar, o których mowa,
na gruncie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. W związku w powyższym szczegółowo omawia podwójną procedurę karną, a mianowicie prowadzoną na drodze administracyjnej oraz sądowej.
Trzeci, ostatni rozdział rozprawy, zatytułowany został Le privazioni e le proibizioni penali nella procedura della Congregazione per la Dottrina della Fede e dei
Tribunali Apostolici nell’ambito dei delitti contro la moralne (Pozbawienia i zakazy
karne w procedurze Kongregacji Doktryny Wiary i Trybunałów Apostolskich w zakresie przestępstw przeciwko moralności – tłum. własne) (ss. 153-196). Autor omawia tu
procedury stosowane w Kongregacji, szczególną uwagę poświęcając godności osoby
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ludzkiej oraz świętości jej życia, a także podaje dwa orzeczenia skazujące za przestępstwa popełnione przeciwko specjalnym obowiązkom.
W zakończeniu rozprawy Autor dokonuje podsumowania wszystkich wcześniejszych analiz i wyciąga z nich konkretne wnioski w zakresie wymiaru kar w Kościele
na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
Recenzenci rozprawy habilitacyjnej o. dr Zbigniewa Sucheckiego zgodnie ocenili, że w zakresie merytorycznym Autor dobrze i wiernie zrealizował swe zamierzenia
badawcze, zwracając uwagę zwłaszcza na szeroką wiedzę Habilitanta, jego kompetentność oraz znajomość zarówno doktryny, jak też norm prawnych obowiązujących
oraz praktyki na szczeblu centralnym Kościoła oraz wysoką dojrzałość naukową.
Podkreślili także jego obszerny i wielokierunkowy dorobek naukowy oraz osiągnięcia
i zasługi na polu naukowo-dydaktycznym.
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 o. dr Zbigniewowi
Sucheckiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie
prawa kanonicznego.
						Urszula Nowicka

DOKTORAT KS. ZBIGNIEWA PRUSIŃSKIEGO
Dnia 10 maja 2011 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej
ks. mgr Zbigniewa Prusińskiego, absolwenta wyżej wymienionego Wydziału, sędziego Sądu Biskupiego w Łomży, wykładowcy w Wyższej Szkole im. B. Jańskiego
w Warszawie. Doktorant przedstawił Radzie Wydziału rozprawę zatytułowaną
Wyroki Trybunału Łomżyńskiego w sprawach rozpoznawanych w kolejnych instancjach z tytułu przymusu i bojaźni oraz symulacji w latach 1945-2005. Przedmiotowa
praca napisana została na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, pod kierunkiem naukowym ks. prof. UKSW dr hab. Henryka
Stawniaka. Z kolei recenzentami rozprawy byli ks. prof. dr hab. Edward Górecki
z PWT we Wrocławiu oraz ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński.
Małżeństwo cieszy się przychylnością prawa, dlatego należy je uważać za ważne, dopóki na forum sądowym nie udowodni się jego nieważności (kan. 1060 KPK).
Prawodawca kościelny w sposób wyczerpujący wskazuje przyczyny, które ową nieważność mogą spowodować; wśród nich są także te, które dotyczą zgody małżeńskiej,
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spowodowane symulacją (kan. 1101 § 2 KPK) oraz przymusem i bojaźnią (kan. 1103
KPK). Choć powszechnie przyjmuje się, że nie da się wydać wyroku pozytywnego
z obu tych tytułów łącznie, to jednak nie brakuje spraw rozstrzygających, czy u danej
osoby wystąpiła wola przeciwna małżeństwu czy raczej ma się do czynienia z wyrażeniem konsensu pod wpływem vis et metus. Kwestia jest aktualna i naukowo ważna,
wymaga bowiem od osób zaangażowanych w proces szczególnej znajomości materii
oraz właściwej oceny środków dowodowych. Zagadnienia z tym związane, w oparciu
o wyroki wydane w III i kolejnych instancjach w sprawach przyjętych do przewodu
sądowego w Sądzie Łomżyńskim jako I Instancji, stały się przedmiotem badań naukowych Doktoranta – i nie jest to bynajmniej jedynie wywód teoretyczny, ale analiza
przeprowadzona w oparciu oraz w trosce o praktykę sądową.
Przedstawiona Radzie Wydziału rozprawa doktorska składa się z następujących
elementów: wykaz skrótów (s. 7), wstęp (ss. 8-12), cztery rozdziały merytoryczne,
podzielone na punkty i podpunkty (ss. 13-267), zakończenie (ss. 268-272) oraz bibliografia (ss. 273-287).
We wstępie dysertacji Autor określa przedmiot swoich badań naukowych, uzasadniając wybór problematyki i wyjaśniając, że do zajęcia się zagadnieniem spraw
o nieważność małżeństwa z tytułu symulacji oraz przymusu i bojaźni rozpatrywanych
łącznie, skłoniła go analiza akt konkretnej sprawy, toczącej się w czterech kolejnych
instancjach i trwającej ok. 40 lat. Stała się ona inspiracją dalszych poszukiwań w tym
temacie, skutkiem czego w przedstawionej Radzie Wydziału pracy analizie poddane
zostały wyroki wydane w jedenastu sprawach, przyjętych do rozpatrzenia w Sądzie
Łomżyńskim jako w I Instancji w latach 1945-2005, a zakończonych definitywnie
w sądach III lub kolejnych instancji. Autor omawia także metody, jakimi posłużył się
przy realizacji tematu pracy, przedstawia strukturę pracy oraz prezentuje materiał źródłowy, z którego korzystał.
Rozdział pierwszy, zatytułowany Symulacja oraz przymus i bojaźń w kontekście
zgody małżeńskiej (ss. 13-90), stanowi wprowadzenie i fundament dla omawianych
zagadnień, czyli zgody małżeńskiej jako takiej, a także symulacji – zarówno całkowitej, jak i częściowej – oraz przymusu i bojaźni. Ponieważ analizowane w dalszej
części pracy wyroki wydawane były na przestrzeni 60 lat, dlatego te podstawowe założenia ukazane zostały na tle ich historycznego rozwoju i ewolucji, w oparciu zarówno
o orzecznictwo rotalne, jak i doktrynę prawa kanonicznego. W tym kontekście, oprócz
prawa materialnego, podjęte także zostały zagadnienia procesowe, a także kwestia
kompatybilności tytułów symulacji oraz przymusu i bojaźni, w relacji do causa simulandi i causa contrahendi.
Trzy kolejne rozdziały, stanowiące analizę konkretnych, właściwie sklasyfikowanych wyroków, skonstruowane zostały wedle tego samego klucza metodologicznego.
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Mianowicie każda ze spraw rozpoczyna się przedstawieniem jej przebiegu, następnie
Autor omawia poszczególne wyroki oraz przedstawia własne wnioski.
Zgodnie z powyższym rozdział drugi to Analiza wyroków rozstrzygniętych z tytułu
symulacji (ss. 91-131): Autor dokonuje w nim omówienia dwóch wyroków, rozstrzygających pozytywnie z tytułu całkowitej symulacji zgody małżeńskiej. Zwraca tu uwagę
przede wszystkim na znaczenie właściwej interpretacji i oceny środków dowodowych,
na kwestię awersji, istotnej przy dowodzeniu nieważności małżeństwa z tytułu symulacji oraz na wzajemne relacje, jakie zachodzą pomiędzy wykluczeniem a przymusem
i bojaźnią.
Przedmiotem rozdziału trzeciego, zatytułowanego Analiza wyroków rozstrzygniętych z tytułu przymusu i bojaźni (ss. 132-214), stało się pięć kolejnych wyroków,
w których nieważność małżeństwa została orzeczona z tytułu wywieranego na jednego z małżonków przymusu i bojaźni. Na podstawie dokonanych analiz Autor zwraca
szczególną uwagę na istotną rolę sporządzenia profilu psychologicznego osoby przymuszanej i przymuszającej oraz na konieczność kompleksowej oceny zeznań przez
sędziego wyrokującego, także w kontekście zagadnienia swobodnej oceny środków
dowodowych.
Ostatni, czwarty rozdział dysertacji, zatytułowany Analiza wyroków negatywnych,
zawiera analizę czterech rozstrzygnięć negatywnych, czyli takich, w których nieważność małżeństwa nie została udowodniona. Na ich podstawie Autor zwrócił w szczególności uwagę na takie zagadnienia jak rola i zadania obrońcy węzła małżeńskiego,
potrzeba powołania biegłego sądowego, także w sytuacji, w której prawo nie nakłada na sędziego takiego obowiązku, a także ocena środków dowodowych, zwłaszcza
oświadczeń stron i zeznań świadków.
Zakończenie pracy stanowi przedstawienie konkluzji, będących wynikiem przeprowadzonych rozważań i analiz oraz kwintesencję wniosków formułowanych
w poszczególnych rozdziałach pracy. Jest podsumowaniem, ale jednocześnie odważną
i krytyczną oceną pracy sędziów rozstrzygających poszczególne, analizowane sprawy. Autor nie boi się ukazywać błędów, zaniedbań i nadużyć tam, gdzie rzeczywiście
miały one miejsce oraz apeluję o potrzebę stałej formacji pracowników sądownictwa
kościelnego, zapewniającą wiedzę o aktualnie stosowanych i aplikowanych rozwiązaniach procesowych.
Obaj recenzenci wskazali zarówno pozytywne jak i negatywne walory dysertacji
przedstawionej przez ks. mgr Zbigniewa Prusińskiego 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. mgr
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Zbigniewa Prusińskiego stanowi ważny element w zakresie 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. Zbigniewowi Prusińskiemu stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.
Urszula Nowicka

Sprawozdanie z wyjazdu na UKRAINĘ
Studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie
(13 – 17 października 2010 roku)
W dniach od 13 do 17 października 2010 r. miała miejsce wycieczka o profilu
turystyczno-naukowym grupy studentów z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW
w Warszawie na Ukrainę. W wyjeździe autokarem wszystkich razem brało udział
32 osoby. Wśród uczestników wycieczki turystyczno-naukowej przeważali studenci
Wydziału Prawa Kanonicznego – UKSW, ale nie zabrakło również studentów z innych Wydziałów UKSW, a także spoza naszej Uczelni. Oto ich nazwiska – uczestnicy
wyjazdu: Michał Mróz, Paweł Marczak, Dawid Grabowski, Bartłomiej Wawryszuk,
Karolina Malinowska, Anna Tomanek, Magdalena Florysiak, Iwona Wiśniewska,
Justyna Paź, Klaudia Suska, Tadeusz Trzaskowski, Ewa Szarkowska, Łukasz Marczyk,
Anna Żupińska, Marlena Mendra, Paweł Lusawa, Paulina Teryks, Karol Byczak,
Adrianna Rzeszot, Bartłomiej Brzeszkiewicz, Teresa Konecka, Michał Aniszewski,
Krzysztof Sierzputowski, Agata Tarnacka, Katarzyna Wierzba, Paulina Trzcińska,
Małgorzata Sówka, Krystyna Sikorska, Alina Wozijan – pilot, 2 kierowców firmy
Duet Plus z Gołdapi: Zbigniew Łopiński i Wojciech Kryszkiewicz oraz Ks. Jarosław
Sokołowski – WPK UKSW organizator wycieczki.
Wyjazd studentów na Ukrainę w całości został zorganizowany przez ks. dr. Jaro
sława Sokołowskiego, który znany jest na Wydziale Prawa Kanonicznego z podejmowania udanych inicjatyw. Nasz wyjazd doszedł do skutku również dzięki dużej
życzliwości Rektora UKSW ks. prof. dr. hab. Henryka Skorowskiego, a także dzięki
przychylności Prorektora UKSW prof. UKSW dr. hab. Jarosława Majewskiego, który
przyznał dofinansowanie do tego wyjazdu.
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Pierwszy Dzień – 13.10.2010 r.
Wyjazd na Ukrainę rozpoczął się w środę 13 października o godz. 5.00 rano spod
Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w kierunku do Lwowa.
Jechaliśmy przez zachodnie obszary Ukrainy, która wydawała się jeszcze piękniejsza,
jeszcze bardziej nieruszona – tam czas jakby się cofnął w stosunku do czasu polskiego /w rzeczywistości jest o godzinę później/; pracujący tam „ręcznie” ludzie, zamiast
traktorów – konie, a drogi komunikacyjne – w większości takie jak przed paru laty
u nas dominowały – „połatane”, zbyt wąskie lub zbyt szerokie i żadnego ruchu wahadłowego, tak jakbyśmy to przyszłe Euro 2012 organizowali z jakimś innym państwem.
Pierwszego dnia wycieczki zwiedziliśmy Lwów. We Lwowie byliśmy w godzinach popołudniowych. Na samym początku wycieczki byliśmy w siedzibie Kurii
Metropolitalnej, gdzie spotkaliśmy się z Arcybiskupem Metropolitą Mieczysła
wem Mokrzyckim. Abp M. Mokrzycki był osobistym sekretarzem Ojca Świętego
Jana Pawła II, a po jego śmierci – papieża Polaka został sekretarzem Benedykta
XVI. Dn. 16 lipca 2007 został mianowany arcybiskupem koadiutorem archidiecezji
lwowskiej. Dn. 29 września 2007 przyjął w Watykanie święcenia biskupie. Natomiast
21 października 2008 objął w pełni archidiecezję lwowską w związku z rezygnacją
dotychczasowego metropolity kard. Mariana Jaworskiego. Dn. 22 listopada 2008 odbył się uroczysty ingres do katedry we Lwowie. Był to pierwszy ingres arcybiskupa
łacińskiego do katedry we Lwowie po II wojnie światowej.
Ksiądz Arcybiskup przedstawił nam sytuację Archidiecezji Lwowskiej w kontekście historycznym Polski i Ukrainy. Na pamiątkę przyjaznego spotkania z Ks. Abpem
M. Mokrzyckim otrzymaliśmy obrazki i pasterskie błogosławieństwo, a my zaś zaprosiliśmy Ks. Arcybiskupa do wspólnego zdjęcia.
Po zwiedzeniu siedziby Kurii lwowskiej udaliśmy się na Stare Miasto do Katedry
Ormiańskiej. Ogromne wrażenie zrobiły na nas malowidła autorstwa Jana Henryka
Rosena, kolorowe ornamenty przedstawiające motywy zwierząt i roślin. J. Rosen tworzył swoje dzieła w latach 1925-1927. Najbardziej znanym jego dziełem jest kompozycja przedstawiająca „Pogrzeb św. Odilona”. To malowidło nadaje niezwykły klimat
katedrze. Następnie na Starym Mieście – centrum Lwowa zobaczyliśmy Ratusz,
Cerkiew grekokatolicką oraz Katedrę ormiańską. Mogliśmy podziwiać Uniwersytet
Lwowski i pomnik naszego wieszcza narodowego – Adama Mickiewicza. Na obiadokolację i nocleg udaliśmy się do hotelu we Lwowie.
Drugi Dzień – 14.10.2010 r.
Następnego dnia - 14 października wyjechaliśmy w kierunku Krzemieńca. Tego
dnia mieliśmy okazję przyjrzeć się miejscu, w którym urodził się nasz król Jan III
Sobieski. Po drodze zatrzymaliśmy się w Olesku, gdzie znajduje się zamek, niegdyś
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należący do Teofili Daniłowicz, żony Jakuba Sobieskiego. W Olesku dn. 17 sierpnia
1629 roku narodził się ich młodszy syn – Jan. Już wtedy sądzono, że przyszedł na
świat ktoś wielki, ponieważ blat stołu, na którym go położono pękł (wszyscy widzieliśmy ten stół – nie wyglądał na taki, który miałby pęknąć na pół z byle, jakiego powodu). Zamek w Olesku obecnie pełni funkcję muzeum, są tam zgromadzone dzieła
sztuki związane z polskim królem i historią zamku. Możemy tam również obejrzeć
ikony i dzieła współczesne.
Wyruszyliśmy do Poczajowa, prawosławnego sanktuarium maryjnego, głównego
ośrodka Moskiewskiego Patriarchatu na zachodzie Ukrainy. Po drodze – Podhorce,
gdzie na pasmach wzgórz, wśród lasów (o tej porze roku o pięknych kolorach) podziwialiśmy pałac – zamek. Bardzo duże zainteresowanie uczestników wzbudziła wizyta w sanktuarium prawosławnym w Poczajowie. Już z daleka ujrzeliśmy odbijające
promienie słoneczne złocone dachy wielu cerkwi, wnętrze tych świątyń było równie
bogate. Pierwsi mnisi prawosławni osiedli w pieczarach na poczajowskiej górze już
w 1240 r. Jest to miejsce modlitwy dla wielu pokoleń wyznawców prawosławia.
Aby wejść na teren sanktuarium poczajowskiego panie koniecznie musiały mieć
nakrycie głowy i spódnice – dostały, więc je od obsługi sanktuarium i mogły się znaleźć wewnątrz i na zewnątrz – wśród kilku ozłoconych cerkwi. Co robiło szczególne
wrażenie na nas, to obrazy namalowane w taki sposób, że nie potrzeba było słów,
a także przepiękny dźwięk dzwonów poczajowskich cerkwi cieszący także katolickie
ucho.
Następnie udaliśmy się do Krzemieńca – miejsca urodzenia naszego wybitnego poety Juliusza Słowackiego. Wędrując niemal górskimi uliczkami doszliśmy do
muzeum jednego z naszych największych poetów. Tam, miejscowi Polacy poprowadzili nas po ścieżkach życia małego i dorosłego Juliusza. Widzieliśmy muzeum
Słowackiego, w każdej z kolejnych izb poznawaliśmy ciekawe fakty z jego życia.
Myślę, że na zawsze zostanie nam w pamięci obraz małego Julka, – na którym wyszedł taki słodki, a także portret matki Słowackiego oraz wizerunek jego ukochanej
– Ludwiki Śniadeckiej, ze względu na jej specyficzną urodę. Wracając z muzeum podziwialiśmy to niegdyś polskie miasto, jego odnowione i niszczejące zabytki. Dzięki
tej wizycie mogliśmy poznać naszego wielkiego rodaka nie tylko, jako twórcę, ale
również, jako człowieka niezwykle wrażliwego i ciekawego świata. Nocleg i obiadokolację mieliśmy w hotelu w Krzemieńcu.
Trzeci Dzień – 15.10.2010 r.
W piątkowy dzień – 15 października dalej pojechaliśmy po ziemiach Wołynia.
Tego dnia zwiedziliśmy zamek w Zbarażu. W 1649 roku podczas oblężenia Zbaraża,
oddział wojsk polskich pod dowództwem M. Wiśniowieckiego skutecznie bronił mia-
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sto przed 150 tys. oddziałami kozacko – tatarskimi pod wodzą B. Chmielnickiego.
Obecnie w zamku znajduje się muzeum. Można tam zobaczyć portrety, rzeźby,
a także mapy przedstawiające strategię obrony Zbaraża. Poza tematyką historyczną
w muzeum znajdują się również płótna malarzy współczesnych. Zwiedziliśmy zamek
w Zbarażu – zamek, niewyglądający z zewnątrz wcale tak imponująco, jakim okazał
się wewnątrz. Mogliśmy tam zobaczyć archeologiczne znaleziska, różne przyrządy
sprzed wielu wieków, jak i z ostatnich stuleci i liczne i straszne lochy.
Następnie udaliśmy się krętymi dróżkami do Skały Podolskiej (kiedyś: Skała nad
Zbruczem). To tutaj właśnie była granica z Rosją w okresie zaborów; teraz zaś ruiny
Pałacu Lanckorońskich zamku, który niegdyś musiał wyglądać monumentalnie na tle
rzeki Zbrucz i położonej po drugiej stronie miejscowości. Zobaczyliśmy na własne
oczy, jak państwo ukraińskie w swojej polityce historycznej jest konsekwentne – pozwala budynkom związanym kiedyś z Polską niszczeć, by zatarte zostało ich piękno
i potęga /budując tak, jak tu w Skale sztuczny kopiec z prawosławnym krzyżem, jako
miejsce pamięci ukraińskich bohaterów/ (walczących z Polakami) – by nie było wątpliwości, że tu panuje prawosławie patriarchatu moskiewskiego, że tu jest właśnie
Ukraina.
Po południu dojechaliśmy do Kamieńca Podolskiego, to było kolejne miasto,
jakie zobaczyliśmy. Zwiedziliśmy tam Katedrę Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Najbardziej zaciekawiła nas wieżyczka ze złotą figurą na jej szczycie, jak się okazało
był to minaret, który dobudowano podczas okupacji tureckiej w 1672 roku. Następnie
udaliśmy się na zwiedzanie zamku. Mogliśmy wejść na wieżę, to doświadczenie uzmysłowiło nam jak wyglądało życie codzienne mieszkańców Kamieńca Podolskiego
w dawnych czasach. To wyjątkowe miasto ma trzy rynki – polski, ormiański i „ruski”
oraz ciekawą topografię. Jest ono oplecione rzeką Smotrycz, która wyryła głęboki kanion, dzięki czemu Kamieniec Podolski do XVII wieku był nie do zdobycia, tym bardziej, że do miasta był tylko jeden wjazd – przez most poprzedzony twierdzą. Godna
uwagi jest także postać Maryi na dawnym minarecie i wyjątkowo cudny widok na miasto właśnie od strony mostu. Kamieńcem Podolskim byliśmy wszyscy zauroczeni, ale
z obiadokolacją, noclegiem i z gościną czekali na nas w swojej parafii OO. Paulini.
Czwarty Dzień – 16.10.2010 r.
Kolejnego dnia naszej wycieczki – 16 października nasze podróżowanie w głąb
Ukrainy zakończyło się – udaliśmy się w stronę powrotną do Lwowa. Po drodze zajechaliśmy do Chocimia – słynnej twierdzy i punktu celnego, na którym zależało tak
Polakom, jak i Turkom, jak też i Mołdawom. Tego dnia mieliśmy okazję przyjrzeć się
miejscu, które nam Polakom kojarzy się z wielką bitwą XVII wieku. Chocim był areną
wielu walk, to miejsce też kojarzy się nam z wieloma wybitnymi postaciami. Na po-
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lach chocimskich rozpoczynał karierę żołnierza Stefan Czarniecki /był lisowczykiem/;
w obozie pod Chocimiem zmarł Jan Karol Chodkiewicz. Pomimo upływu czasu równina chocimska wywołuje ogromne wrażenie, można wyobrazić sobie w jak trudnych
warunkach były prowadzone działania wojenne.
Rozegrały się tu dwie zwycięskie bitwy z Turkami – pod wodzą Karola Chodkiewi
cza w 1621 roku i hetmana Jana Sobieskiego w 1673 roku. Następnie zatrzymaliśmy się
w Okopach Świętej Trójcy – są to cudowne zbocza leżące u ujścia rzeki Zbrucz do
Dniestru, które oddzielały II Rzeczpospolitą od Rumunii i Rosji Sowieckiej. Ta miejscowość stała się także miejscem akcji Nie-Boskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego.
Wstąpiliśmy także do Jazłowca – katolickiego klasztoru Sióstr Niepokalanek, gdzie
pomodliliśmy się u grobu Matki Założycielki – błogosławionej Marceliny Darowskiej.
Jechaliśmy krętymi, wąskimi ulicami, wśród wzgórz i w pewnym miejscu zjechaliśmy
w dolinę, by przejechać przez rzekę Buchacz. W godzinach wieczornych dojechaliśmy do Lwowa. Obiadokolację i nocleg mieliśmy w hotelu we Lwowie.
Piąty Dzień – 17.10.2010 r.
Niedzielny dzień - 17 października już we Lwowie był ostatnim dniem naszej wycieczki, który rozpoczęliśmy uczestnictwem, razem z miejscowymi Polakami, we
Mszy Świętej o godz. 9.00 w Kościele św. Antoniego, którą celebrował ks. Jarosław
Sokołowski – nasz opiekun w intencji dziękczynnej za wszelkie łaski i pobyt nas
wszystkich na Ukrainie.
Następnie po Mszy świętej, podjechaliśmy na Cmentarz Łyczakowski, który,
mimo że był głównie cmentarzem polskim, ocalał, jako ten będący w centrum miasta i przez fakt wiecznego spoczynku na nim osób znanych. Zwiedziliśmy Cmentarz
Łyczakowski, jest to bardzo znana nekropolia. Spoczywają tutaj m.in.: Juliusz
Makarewicz, Maria Konopnicka, Artur Grottger, Stefan Banach i inni. Nagrobki na
tym cmentarzu są prawdziwymi dziełami sztuki, zachwycają swą różnorodnością.
Część wojskowa nekropolii łyczakowskiej to Cmentarz Orląt Lwowskich. Jednolite
rzędy białych krzyży kontrastują z nagrobkami widzianymi w pierwszej części cmentarza. Ilość nagrobków uświadamia nam jak wielu Polaków oddało krew za wolność
ojczyzny. Bez sprzecznie ważną częścią tej nekropolii jest Cmentarz naszych Orląt
Lwowskich – to stąd w 1925 roku wzięto szczątki do Grobu Nieznanego Żołnierza
w Warszawie. Nasza skromna wizyta w tym miejscu niewątpliwie wzbudza refleksje,
ukazuje nam skomplikowane dzieje terenów, które niegdyś należały do Polski.
Następnie pojechaliśmy na Stare Miasto. Tam zwiedziliśmy Operę lwowską – widzieliśmy wystawę strojów ze znanych oper oraz jedną z sal operowych, w której
można było nacieszyć oko delikatnymi elementami ozdobnymi w złocie. Byliśmy też
na Ermitażu lwowskim. Ostatnim miejscem, jakie zwiedziliśmy była Katedra łaciń-
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ska, w której ślubował Matce Bożej Łaskawej król Jan Kazimierz w kwietniu 1656
roku. Byliśmy też w środku Kaplicy Boimów, która jest najstarszym ośrodkiem kultu
religijnego we Lwowie.
Wyjazd Studentów UKSW na Ukrainę uświadamia nam, jak różnorodne wpływy
ścierały się na tej ziemi. Poznając i zwiedzając wszystkie te miejsca uświadomiliśmy
sobie, jak bardzo przeplata się historia narodu polskiego i ukraińskiego. Do Warszawy
pod Salę Kongresową Pałacu Kultury i Nauki dotarliśmy w godzinach wieczornych.
Zakończenie
Wyjazd na Ukrainę na pewno na zawsze zapisze się w naszej pamięci, bo były
to chwile, które starczą na całe życie. Wycieczka ta dała nam szansę poznania innej
kultury i obyczajów, ujrzenia wspaniałych i pięknych miejsc, co więcej wyjazd ten
umożliwił nam integrację i zacieśnienie więzi pomiędzy uczestnikami – Studentami
Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.
Składając podziękowania nie możemy zapomnieć o osobach, bez których ten wyjazd nie byłby możliwy. Wielkie podziękowanie kierujemy do Organizatora i Opiekuna
naszej wycieczki ks. Jarosława Sokołowskiego, który po raz kolejny podjął się przedsięwzięcia, jakim była już kolejny raz bardzo udana wycieczka na Ukrainę.
Gorące podziękowania Studenci pragną złożyć także na ręce władz naszej Uczelni.
W imieniu Organizatora i Wszystkich Uczestników wyjazdu z UKSW na Ukrainę
pragniemy bardzo serdecznie podziękować za życzliwość i zrozumienie w szczególności Jego Magnificencji Rektorowi UKSW ks. prof. dr hab. Henrykowi
Skorowskiemu. Naszą wdzięczność za poparcie i za dofinansowanie tego wyjazdu
składamy dla Prorektora UKSW prof. UKSW dr. hab. Jarosława Majewskiego.
Słowa wdzięczności za wspieranie inicjatywy naszego wyjazdu kierujemy na ręce
Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW ks. prof. UKSW dr hab. Józefa
Wroceńskiego.
Obecna wycieczka /z kolei już po raz 7/ Studentów UKSW, tym razem na Ukrainę,
pozostała nie tylko w pamięci – uczestników, ale została również upamiętniona i udokumentowana w trzech formach:
1) Sprawozdanie pisemne z wyjazdu: Karolina Malinowska – studentka IV roku
WPK UKSW, Adrianna Rzeszot – studentka III roku WPK UKSW i ks. Jarosław
Sokołowski – WPK UKSW;
2) Gazetka zdjęciowa - w Gablocie przed Dziekanatem WPK UKSW: Teresa
Konecka – studentka III roku WPK UKSW i ks. Jarosław Sokołowski – WPK
UKSW;
3) Katalog zdjęć z wyjazdu na CD DVD do strony internetowej WPK UKSW:
ks. Jarosław Sokołowski – WPK UKSW.
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Człowiek jest czasem nieskromny, ale trzeba to powiedzieć i podkreślić, że kolejny
nasz wyjazd był bardzo udany. Natomiast jego uczestnicy już na Ukrainie snuli poważne plany zorganizowania w przyszłości podobnej podróży spośród Studentów z naszej
Alma Mater w inne ciekawe i warte odwiedzenia miejsca w Europie.
ks. Jarosław Sokołowski
Karolina Malinowska, Adrianna Rzeszot

NOWI MAGISTRZY PRAWA KANONICZNEGO
W ostatnim czasie dyplom magistra prawa kanonicznego uzyskali następujący absolwenci Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW:
Bal Marzena, przedkładając pracę pt. Przedstawiciele Stolicy Apostolskiej przy
Organizacjach Międzynarodowych, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
J. Krukowskiego;
Bartman Aleksandra, przedkładając pracę pt. Kwestie prawne związane z zawarciem małżeństwa przez osoby wymienione w art. 71, Instrukcji Episkopatu Polski
z 1986 roku, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. H. Stawniaka;
Bołtromiuk Emilia, przedkładając pracę pt. Interpretacja autentyczna ustaw
kościelnych, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Dzierżona;
Brzezik Magdalena, przedkładając pracę pt. Ochrona rodziny w świetle prawa kanonicznego i prawa Unii Europejskiej, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
J. Krajczyńskiego;
Bukowski Jędrzej, przedkładając pracę pt. Katalogi przeszkód funkcjonujące
w prawie małżeńskim pod rządami Kodeksów z 1917 r. oraz 1983 r. – Studium porównawcze, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Dzierżona;
Burchard Łukasz ks., przedkładając pracę pt. Jedność i nierozerwalność małżeństwa w prawie rzymskim, Kodeksie Prawa Kanonicznego i Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Leszczyńskiego;
Chajęcki Daniel, przedkładając pracę pt. Wartość dowodowa środków dowodowych w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, napisaną pod
kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Leszczyńskiego;
Chojnowska Emilia, przedkładając pracę pt. Współdziałanie Kościoła i państwa
na rzecz małżeństwa i rodziny według art. 11 Konkordatu polskiego z 28 lipca 1993 r.,
napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Krukowskiego;
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Chrobot Eliza, przedkładając pracę pt. Eutanazja w nauczaniu Kościoła
Katolickiego i w wybranych państwach Unii Europejskiej, napisaną pod kierunkiem
ks. prof. dra hab. J. Krukowskiego;
Cichecki Kamil, przedkładając pracę pt. Odpowiedzialność cywilna radcy prawnego za prowadzone sprawy, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. J. Błeszyńskiego;
Cudnik Piotr, przedkładając pracę pt. Instytucja zaręczyn w prawodawstwie cywilnym oraz w prawie kanonicznym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
H. Stawniaka;
Czapnik Aleksandra, przedkładając pracę pt. Zawieranie małżeństwa katolika
z prawosławnym pod rządami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, napisaną
pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Dzierżona;
Dorochowicz Iwona, przedkładając pracę pt. Status embrionu ludzkiego w prawie kanonicznym i w prawie polskim, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
J. Krajczyńskiego;
Dzikliński Radosław, przedkładając pracę pt. Ekskomunika latae sententiae
w aktualnym kanonicznym prawie karnym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
W. Kiwiora;
Gębarowski Michał, przedkładając pracę pt. Konstytucyjne gwarancje dotyczące
małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz ich realizacja w prawie polskim,
napisaną pod kierunkiem p. dra P. Sobczyka;
Gładki Sylwia, przedkładając pracę pt. Niezdolność psychiczna według kanonu
1095 n.3 w ujęciu księdza prof. Wojciecha Góralskiego, napisaną pod kierunkiem
ks. prof. dra hab. H. Stawniaka;
Gonczaruk Paweł ks., przedkładając pracę pt. Obrońca Węzła Małżeńskiego w procesie o nieważność małżeństwa według Codex Iuris Canonici 1917 i Kodeksu Prawa
Kanonicznego 1983, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Leszczyńskiego;
Goryca Maciej, przedkładając pracę pt. Charakterystyka pełnego przysposobienia
w prawie polskim, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. J. Błeszyńskiego;
Janiszewska Marlena, przedkładając pracę pt. Realizacja praw i obowiązków małżonków w małżeństwach muzułmańsko-katolickich, napisaną pod kierunkiem ks. prof.
dra hab. W. Necla;
Jasikowski Maciej, przedkładając pracę pt. Urząd wikariusza biskupiego w struk
turze Kościoła partykularnego, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Wro
ceńskiego;
Jedliński Emil, przedkładając pracę pt. Zagadnienie prawa naturalnego we współczesnej dyskusji na wybranych wydziałach prawa w Polsce, napisaną pod kierunkiem
ks. prof. dra hab. T. Gałkowskiego;
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Jończyk Natalia, przedkładając pracę pt. Odpowiedzialność sprzedawcy na gruncie
ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. J. Błeszyńskiego;
Kamińska Marta, przedkładając prace pt. Kontrola publikacji w prawie kanonicznym i prawie polskim, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Wroceńskiego;
Kądziela Katarzyna, przedkładając pracę pt. Sprzedaż na odległość, napisaną pod
kierunkiem p. dr H. Pietrzak;
Koc Urszula, Przeszkody małżeńskie w Kodeksie Prawa Kanonicznego oraz
w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich – studium porównawcze, napisaną pod
kierunkiem p. dr U. Nowickiej;
Kołek Anna, przedkładając pracę pt. Samorząd wojewódzki w Drugiej Rzeczy
pospolitej (1918-1939), napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. M. Kallasa;
Kopania Beata, przedkładając pracę pt. Unormowania w prawie polskim dotyczące
ograniczeń w oddziaływaniu na nieruchomości sąsiednie – immisje, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. J. Błeszyńskiego;
Kos Karolina, przedkładając pracę pt. Narkomania jako potencjalna przyczyna
stwierdzenia nieważności małżeństwa, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
H. Stawniaka;
Kozłowska Katarzyna, przedkładając pracę pt. Pozycja prawna legatów papieskich w prawie kościelnym i w prawie międzynarodowym, napisaną pod kierunkiem
ks. prof. dra hab. J. Wroceńskiego;
Kozłowski Paweł, przedkładając pracę pt. Dyspensy i zezwolenia wymagane do
zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra
hab. W. Góralskiego;
Krawczyk Dagmara, przedkładając pracę pt. Sytuacja prawna wiernych żyjących
w konkubinacie według aktualnej dyscypliny i doktryny Kościoła katolickiego, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Krajczyńskiego;
Kronenbaum Anna, przedkładając pracę pt. Dopełnienie małżeństwa na sposób
ludzki w dyscyplinie i doktrynie Kościoła katolickiego, napisaną pod kierunkiem ks.
prof. dra hab. J. Krajczyńskiego;
Krupa Arkadiusz, przedkładając pracę pt. Zasada bezstronności władz państwowych w sprawach przekonań religijnych w Konstytucji RP w kontekście współczesnych modeli relacji państwo-Kościół, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
J. Krukowskiego;
Kryszkiewicz Malwina, przedkładając pracę pt. Wokół pojęcia wystąpienia formalnym aktem z Kościoła w prawie kanonicznym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra
hab. H. Stawniaka;
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Kube Marta, przedkładając pracę pt. Zasada współdziałania pomiędzy państwem
a Kościołem w nauce Kościoła Katolickiego i w prawie polskim, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Krukowskiego;
Kwaśniewski Grzegorz ks., przedkładając pracę pt. Ewolucja instytucji nowicjatu dla życia zakonnego na przestrzeni dziejów Kościoła, napisaną pod kierunkiem
ks. prof. dra hab. J. H. Gręźlikowskiego;
Latkowska Katarzyna, przedkładając pracę pt. Realizacja prawa rodziców do wychowania swoich dzieci w warunkach emigracyjnych wg instrukcji Erga Migrantes
Caritas Christi, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Necla;
Lewandowski Emil, przedkładając pracę pt. Ochrona wolności religijnej wedłu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konkordatu Polskiego z 1993 r., napisaną pod
kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Wroceńskiego;
Łątkowski Mateusz, przedkładając pracę pt. Separacja małżeńska w obowiązujących normach prawa kanonicznego, polskiego i europejskiego, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J. H. Gręźlikowskiego;
Majewski Grzegorz, przedkładając pracę pt. Tytuły nieważności małżeństwa
według wyroków Trybunału Metropolitalnego w Warszawie w roku 2004, napisaną pod
kierunkiem ks. prof. dra hab. J. H. Gręźlikowskiego;
Majewski Paweł, przedkładając pracę pt. Pomoc prawna w zakresie sporządzania
skargi powodowej, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Krajczyńskiego;
Marchewka Marcin, przedkładając pracę pt. Historia parafii pod wezwaniem świętej Teresy z Avila w Wyśmierzycach na tle zmian w prawie kanonicznym, napisaną pod
kierunkiem ks. prof. dra hab. J. H. Gręźlikowskiego;
Michalski Jerzy, przedkładając pracę pt. Zawarcie małżeństwa w świetle art. 10
Konkordatu z 1993 r., napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Leszczyńskiego;
Miga Iwona, przedkładając pracę pt. Postępowanie diecezjalne dot. cudu w świetle aktualnego prawa kanonizacyjnego, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
W. Kiwiora;
Miłkowski Marcin, przedkładając pracę pt. Stowarzyszenie Bractwa św. Piusa X powstanie, statut i działalność, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J. H. Gręź
likowskiego;
Molęcki Gabriel, przedkładając pracę pt. Instytucja posiadania w prawie rzymskim, napisaną pod kierunkiem p. dr M. Wójcik;
Mryka Jan ks., przedkładając pracę pt. Wydalenie członka z instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, napisaną pod kierunkiem s. prof.
dr hab. B. Szewczul;
Muż Karol, przedkładając pracę pt. Pozycja Grekokatolików w Drugiej
Rzeczypospolitej (1918-1939), napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. M. Kallasa;
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Niemierski Marek, przedkładając pracę pt. Możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za szkodę na osobie, w reżimie odpowiedzialności deliktowej i reżimie odpowiedzialności kontraktowej, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. J. Błeszyńskiego;
Niemyjska Paulina, przedkładając pracę pt. Przymus i bojaźń jako przyczyna
nieważności małżeństwa kanonicznego, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
W. Góralskiego;
Obrębski Adam, przedkładając pracę pt. Instytucja separacji w systemie prawa kanonicznego i prawa polskiego. Studium prawno porównawcze, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Leszczyńskiego;
Olechno Katarzyna, przedkładając pracę pt. Problematyka małżeństw mieszanych
w kwartalniku „Prawo Kanoniczne” w latach 1958 – 2010, napisaną pod kierunkiem
ks. prof. dra hab. W. Góralskiego;
Olipra Tomasz, przedkładając pracę pt. Rola, funkcje i zadania adwokata w świetle
Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. oraz Instrukcji Dignitas Connubii, napisaną
pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Leszczyńskiego;
Osińska Katarzyna, przedkładając pracę pt. Dylematy wokół przeszkody małżonkobójstwa, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. H. Stawniaka;
Ozdarski Paweł, przedkładając pracę pt. Istotne problemy materialnego prawa
małżeńskiego w przemówieniach papieża Jana Pawła II do Roty Rzymskiej, napisaną
pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Dzierżona;
Paszko Wojciech, przedkładając pracę pt. Recepcja uchwał Soboru Watykańskiego II
w diecezji gdańskiej w działalności ustawodawczej biskupa Lecha Kaczmarka, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J.H. Gręźlikowskiego;
Pawlak Tomasz, przedkładając pracę pt. Dochodzenie wstępne w kanonicznym postępowaniu karnym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Kiwiora;
Pawlik Agnieszka, przedkładając pracę pt. Geneza i rozwój demokracji – fundamentalne zasady demokracji, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. T. Gał
kowskiego;
Podbielska Ewa, przedkładając pracę pt. Procedura uzyskania i skutki dyspensy od
małżeństwa zawartego i niedopełnionego, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
G. Leszczyńskiego;
Prunko Petro, przedkładając pracę pt. Posłannictwo i zadania świeckich w świetle
uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
J. H. Gręźlikowskiego;
Radecka-Dąbrowska Magdalena, przedkładając pracę pt. Posługa władzy w instytutach zakonnych kontemplacyjnych, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
J. Kałowskiego;
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Roman-Dykier Ewa, przedkładając pracę pt. Realizacja dyspozycji kanonu 220
KPK w świetle ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku,
napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Necla;
Rytel Grzegorz, przedkładając pracę pt. Nierozerwalność małżeństwa w prawie
rzymskim, napisaną pod kierunkiem p. dr M. Wójcik;
Skoczylas Jakub, przedkładając pracę pt. Symulacja zgody małżeńskiej w polskich
publikacjach kanonistycznych po 1983 roku, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra
hab. J. H. Gręźlikowskiego;
Smuniewski Michał, przedkładając pracę pt. Apostolstwo instytutów zakonnych
na przykładzie Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, napisaną pod kierunkiem
ks. prof. dra hab. J. Kałowskiego;
Staniszewska Patrycja, przedkładając pracę pt. Zadośćuczynienie pieniężne w reżimie odpowiedzialności kontraktowej, napisaną pod kierunkiem p. dr H. Pietrzak;
Stasiuk Paweł, przedkładając pracę pt. Forma zwyczajna zawarcia małżeństwa
jako formalność prawna pod rządami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Dzierżona;
Stępniak Aleksander, przedkładając pracę pt. Skutki zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym, napisaną pod kierunkiem p. dr U. Nowickiej;
Szerszeń Krzysztof, przedkładając pracę pt. Gwarancje wolności religijnej w wymiarze indywidualnym w Konstytucji RP, Konkordacie i prawie Unii Europejskiej, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Krukowskiego;
Śliwiński Piotr, przedkładając pracę pt. Znaczenie TRIPS-u dla ochrony prawa
autorskiego w aspekcie prawa międzynarodowego, napisaną pod kierunkiem prof. dra
hab. J. Błeszyńskiego;
Tacikowska Anna, przedkładając pracę pt. Obrona dobra publicznego w kanonicznym prawie procesowym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Kiwiora;
Telak Karolina, przedkładając pracę pt. Katolickie postulaty konstytucyjne z 1952
i 1976 roku, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. M. Kallasa;
Trzaskowska Magdalena, przedkładając pracę pt. Rola stowarzyszeń wiernych
świeckich w duszpasterstwie migracyjnym na podstawie ERGA MIGRANTES CARITAS
CHRISTI, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Necla;
Wiśniewska Barbara, przedkładając pracę pt. Odpust i pielgrzymka jako znaki
Bożego miłosierdzia działającego przez jubileusz w nauczaniu Jana Pawła II, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Necla;
Wiśniewski Maciej, przedkładając pracę pt. Przeszkody zrywające funkcjonujące
w Kodeksie Jana Pawła II z 1983 roku jako ustawy unieważniające oraz uniezdalniające, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Dzierżona;

454

Z życia WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

[18]

Wojnarowicz Piotr, przedkładając pracę pt. Powstanie, działalność i rozwiązanie
Zakonu Templariuszy - studium historyczno-prawne, napisaną pod kierunkiem ks. dra
M. Saja;
Woźniak Mariusz, przedkładając pracę pt. Konstrukcja prawna przeniesienia prawa własności nieruchomości na podstawie Kodeksu cywilnego, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. J. Błeszyńskiego;
Zemlik Aleksandra, przedkładając pracę pt. Przesłanki i skutki zasiedzenia, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. J. Błeszyńskiego;
Żarłok Marcin, przedkładając pracę pt. Katolickie postulaty konstytucyjne do 1947
roku, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. M. Kallasa:
Żywczyk August, przedkładając pracę pt. Zezwolenie ordynariusza miejsca na
zawarcie małżeństwa kanonicznego, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
W. Góralskiego.
s. Bożena Szewczul WNO

NOSTRYFIKACJE
Rada Wydziału Prawa Kanonicznego przeprowadziła w roku akademickim
2010/2011 następujące postępowania nostryfikacyjne dotyczące uznania stopnia doktora prawa kanonicznego za równorzędny ze stopniem doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego nadawanym w kraju:
1. Ks. dra Skoniecznego Piotra, uzyskanego na Wydziale Prawa Kanonicznego
Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Rzymie na podstawie dysertacji
pt. La buona fama: problematiche inerenti alla sua protezione in base al can. 220 del
Codice di Diritto Canonico Latino, napisanej pod kierunkiem o. prof. Jana Śliwy;
2. Wiśniewskiego Huberta, uzyskanego na Wydziale Prawa Kanonicznego Pa
pieskiego Uniwersytetu Santa Croce w Rzymie na podstawie dysertacji pt. Regime giuridico dell’insegnamento religioso nelle scuole in Polonia dal 1945 fino al 1998, napisanej pod
kierunkiem prof. J. Carolus, M. Errázuris;
3. Lemieszka Ryszarda, uzyskanego na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego
UniwersytetuLaterańskiego w Rzymie na podstawie dysertacji pt. Imputabilità responsabilità e pena nei Codici di Diritto Canonico del 1917, 1983 e nel CCEO
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Theses ad Doctoratum in Iure Canonico assequendam, napisanej pod kierunkiem prof.
Sabino Ardito;
4. Ostrowskiego Janusza, uzyskanego na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego
Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie na podstawie dysertacji pt. La perdita dello
stato clericale con particolare riferimento alla dimissione penale nel vigente Codice di
Diritto Canonico, napisanej pod kierunkiem o. prof. Zbigniewa Sucheckiego.
s. Bożena Szewczul WNO
						

Nakładem
Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
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Renata Kamińska
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