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KS. GINTER DZIERŻON
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

WYMOGI OBIEKTYWNE ORAZ SUBIEKTYWNE
DOTYCZĄCE WSPÓLNOTY WPROWADZAJĄCEJ
ZWYCZAJ PRAWNY, UJĘTE W KAN. 25 KPK
Treść: Wstęp. – 1. Zdolność wspólnoty do przyjęcia prawa. – 2. Zamiar wprowadzenia prawa przez wspólnotę. – Zakończenie.

Wstęp
W obszarze regulacji dotyczących zwyczaju prawnego (kann. 23 –
28 KPK) znajduje się kan. 25 KPK, w którym Ustawodawca sprecyzował warunki odnoszące się do wspólnoty wprowadzającej zwyczaj
w systemie kanonicznym. Pierwszy z nich, mający charakter obiektywny, został zawarty w normatywnym stwierdzeniu, iż może to uczynić społeczność zdolna przynajmniej do przyjęcia prawa; drugi z kolei
o walorze subiektywnym wiąże się z intencją, mianowicie, został on
określony jako zamiar wprowadzenia prawa.
1. Zdolność wspólnoty do przyjęcia prawa
Wymóg obiektywny odnoszący się do wspólnoty skodyfikowany
w kan. 25 KPK w doktrynie po raz pierwszy w tej formie został sformułowany przez F. Suareza1. W takiej postaci został on przejęty przez
Prawodawcę w kodyfikacji pio-benedyktyńskiej (kan. 26 KPK).
W myśl kan. 25 KPK Tylko ten zwyczaj uzyskuje moc ustawy […] który jest zachowywany […] przez wspólnotę zdolną przynajmniej do
jego przyjęcia. Na marginesie należy dodać, iż z podobnym zwrotem
normatywnym spotykamy się w kan. 29 KPK z 1983 r., dotyczącym
dekretów ogólnych.
1

Por. F. Suarez, Tractatus de legibus, Conimbricae 1612, s. 808-813.
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Tak sprecyzowane jurydyczne wymaganie stanowiło i stanowi
przedmiot uwagi wielu kanonistów, którzy podejmują zamysł nad
jego znaczeniem. W tym kontekście bowiem stają oni przed zasadniczym pytaniem: jaka społeczność kościelna spełnia warunek określony w kan. 25 KPK?
Z treści przytoczonego w pytaniu kanonu w pierwszym rzędzie wynika, iż wspólnota powinna posiadać zdolność receptywną pasywną2.
Innymi słowy, to ona musi być adresatem prawa3.
W swych badaniach nad tym zagadnieniem J. Otaduy wykazał, iż
zrównanie podmiotów pasywnych ustawy oraz zwyczaju wystąpiło po
raz pierwszy w poglądach wspomnianego już F. Suareza, który twierdził, iż zwyczaj prawny jest ustawą4.
W tym kontekście należałoby zatem jeszcze raz zapytać: o jaką
wspólnotę zatem chodzi w kan. 25 KPK?
Odpowiadając na tę wątpliwość, R. Sobański w swym komentarzu
do kan. 25 KPK stwierdził: Na ten przymiot składa się homogeniczność i stałość odnośnej grupy społecznej, uznanej przez Kościół, mającej swoje sprawy wykraczające poza dobro jednostkowe, co razem
wzięte powoduje, iż wymaga ona własnych regulacji swoich spraw5.
Podzielając tę opinię, J. Otaduy dodał, iż zwyczaj prawny związany
jest z normami generalnymi, a nie z aktami poszczególnymi, które
mogą zostać ustanowione przez społeczność o charakterze instytucjonalnym6.
Por. P. A. Bonnet, Annotazioni sulla consuetudine canonica, Torino 2000, s. 58;
R. Sobański, Komentarz do kan. 25 KPK, w: J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz
do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t, 1. Poznań 2003, s. 83.
3
Por. H. Socha, Allgemeine Normen, w: Münsterischer Kommentar zum Codex
Iuris Canonici, t. 1, Essen 1985, ad 25, n. 6.
4
Por. J. Otaduy, Comentario al can. 25, w: Comentario exegético al Código de
Derecho Canónico, pod red. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, t. 1, Pamplona
1996, s. 442.
5
Sobański, Komentarz do kan. 25 KPK, dz. cyt., s. 82 – 83; V. De Paolis,
A. D’Auria, Le norme generali di Diritto Canonico. Commento al Codice di Diritto
Canonico, Roma 2008, s. 178; Otaduy, Comentario al can. 25, dz. cyt., s. 443.
6
Otaduy, Comentario al can. 25, dz. cyt., s. 443-444. Czytamy tutaj: „A nuestro
juicio en este concepto están presentes dos valores de fondo. El primero de ellos es reservar la noción de costumbre para norma verdadamente generales (no singulares), que
por lo tanto deben ser establecida por una comunidad suficiemente abstracta e institucionalidad, que trascienda las caracteristicas de los individuos que la componen”.
2
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Należy jednak zauważyć, iż opinie kanonistów w tej kwestii są
podzielone. Należy przypomnieć, iż w doktrynie przedkodeksowej
autorzy rozważający ten problem dokonywali rozróżnienia pomiędzy społecznością doskonałą (societas perfecta), a więc wspólnotą,
na czele której stał autorytet wyposażony we władzę ustawodawczą,
oraz społecznością niedoskonałą (societas imperfecta) niewyposażoną
w taką władzę7. Z dociekań nad tym zagadnieniem przeprowadzonych
przez G. Michielsa wynika, iż większość kanonistów klasycznych stała
na stanowisku, że wymogi prawne w tym wypadku spełniają wyłącznie
wspólnoty doskonałe (Innocenty IV, Joannes Andrea, Rochus Curtius).
Swą argumentację opierali oni na założeniu, iż skuteczność prawna
zwyczaju nie wynika z decyzji wspólnoty, lecz z woli prawodawcy8.
Należy jednak zwrócić uwagę, iż we współczesnej doktrynie tego typu
założenie zostało odrzucone. Obecnie bowiem przeważa stanowisko
ukształtowane zwłaszcza pod wpływem eklezjologii posoborowej, iż
przyczyną sprawczą zwyczaju jest wspólnota wiernych9. W konsekwencji więc wymaganą prawem zdolność posiadają także wspólnoty
niewyposażone w władzę ustawodawczą, lecz jedynie we władzę wykonawczą10; nieliczni natomiast autorzy uważają, iż określony w analizowanym kan. 25 KPK wymóg spełnia wyłącznie społeczność na czele
której stoi autorytet posiadający władzę ustawodawczą11.
Według G. Comottiego, przeważający w doktrynie sposób wykładni
wynika z treści analizowanej normy. Popierając tę tezę, stwierdził on, iż
Prawodawca w jej treści użył przysłówka przynajmniej (saltem), wskazując, iż idzie o wspólnotę zdolną przynajmniej do jego przyjęcia12.
Szerzej na ten temat zob. L. Chiappettta, Il Codice di diritto canonico. Commento
giuridico – pastorale. t. 1, Roma 1996, s. 79.
8
Por. G. Michiels, Normae generales iuris canonici, Lublin 1929, t. 2, s. 42.
9
Szerzej na ten temat zob. G. Dzierżon, Eklezjologiczne racje funkcjonownia
zwyczaju prawnego w systemie kanonicznym, Prawo i Kościół 2 (2010), s. 45 – 55;
R. Sobański, Nauki podstawowe prawa kanonicznego. Teoria prawa kanonicznego,
t. 1, Warszawa 2001, s. 60.
10
De Paolis, D’Auria, dz. cyt., s. 177-178.
11
Michiels, dz. cyt., s. 42: A. Vermeersch, J. Creusen, Epitome Iuris Canonici,
Parisiis- Bruxellis 1937, s. 131: A. Van Hove, De consuetudine. De temporis supputatione, w: Commentarium Loveniense in Codicem Iuris Canonici, vol. 1, t. 3, Malines
– Roma 1933, s. 77.
12
Por. G. Comotti, La consuetudine nel diritto canonico, Padova 1993, s. 135136: „[…] l’avverbio saltem può farse conferire una ragione alla previsione codicisti7
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Podobną opinię wyraził F. Urrutia. W swej analizie tego problemu
podkreślił on, iż zdolność, o której mowa w kan. 25 KPK, wiąże się
ściśle z terminem lex stojącym w opozycji do innych norm takich jak
np. dekrety generalne czy statuty13. Rozwijając ten wątek, H. Socha
skonstatował, iż wymogu określonego w kan. 25 KPK nie można odnieść do: 1) statutów nieposiadających rangi ustawy (kan. 94 §§ 1 – 2
KPK; 2) dekretów generalnych (kann. 29 – 30 KPK; 3) poszczególnych aktów administracyjnych (kann. 35 – 95 KPK oraz 4) wyroków
(kan.1607 KPK)14.
W tym kontekście we współczesnej kanonistyce powstaje wątpliwość co do zdolności wspólnot niedoskonałych. Dotyczy ona
zwłaszcza małych społeczności wiernych. Otóż zdaniem większości
kanonistów, tego typu społeczności spełniają wymóg ustalony w kan.
25 KPK. Poruszając ten problem, P. Lombardía podkreślił, iż takie
zbiorowości również są zdolne do wprowadzenia zwyczaju, ponieważ
będzie on w nich także zachowywany jako ustawa15. Z kolei J. Otaduy,
zajmując się tym zagadnieniem, twierdzi, iż w odniesieniu do małych wspólnot należałoby mówić o zdolności relatywnej pozostającej
w ściślej relacji do wprowadzanego typu zwyczaju. Taka społeczność
bowiem posiada zdolność tylko we własnym obszarze normatywnym16.
2. Zamiar wprowadzenia prawa przez wspólnotę
Jak już wiadomo, Prawodawca w kan. 25 KPK ujął drugi warunek
o charakterze subiektywnym, jakim jest intencja wprowadzenia prawa
przez wspólnotę.
Rozpoczynając analizę tego zagadnienia, na wstępie należy zauważyć, iż w nowej kodyfikacji spotykamy się z nieco odmiennym ujęciem
tej kwestii. W kan. 28 KPK z 1917 r. bowiem występowało sformułowanie a communitate cum animo se obligandi servata sit. Rozumienie
ca escludendo la necessitá che la communitá debba essere dotata di capacitas ferrendi
leges”.
13
Por. F. Urrutia, De normis generalibus.Adnotaiones in Codicem: Liber I, Romae
1983, s. 24-25; Socha, dz. cyt., ad 25, n. 5.
14
Tamże.
15
Por. P. Lombardía, Commentario al can. 25, w: Codice di Diritto Canonico e leggi complementari, pod red. J. Arrieta, Roma 2007, s. 91.
16
Otaduy, Comentario al can. 25, dz. cyt., s. 445.
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tego prawnego zwrotu nastręczało jednak ówczesnej doktrynie wielu
trudności. Otóż komentatorzy przede wszystkim zastanawiali się, czy
w przypadku wystąpienia zwyczaju przeciwnego prawu konieczny był
zamiar ze strony wprowadzających17, czy też wystarczał sam fakt niezachowywania prawa?18. Badając ten problem, G. Michiels wykazał,
iż w kanonistyce dominowała opinia, zgodnie z którą konieczna była
intencja uchylenia prawa (animus abrogandi legem)19.
Z przebiegu prac nad rewizją Kodeksu z 1917 r. wynika, iż zmiana
normatywnego ujęcia tego zwrotu została jednomyślnie przyjęta przez
konsultorow20. Tym sposobem bowiem chciano uniknąć wątpliwości
występujących u komentatorów Kodeksu z 1917 r.21. Trafnie zauważył
P.A. Bonnet, iż poprzez modyfikację tego wymogu wprowadzono novum w podwójnym wymiarze, tzn. 1) odniesiono go do każdego typu
zwyczaju oraz 2) uwydatniono aspekt przedmiotowy22.
Jak już wiadomo, obecnie w myśl kan. 25 KPK konieczny jest zamiar wprowadzenia prawa przez wspólnotę. Przy czym w tym kontekście dodaje się, iż dotyczy on nie tylko zwyczajów extra legem, lecz
również zwyczajów contra legem23.
Z aspektu substancjalnego idzie zatem o pozytywny akt24 świadomy
i wolny, odpowiadający swymi parametrami aktowi ludzkiemu25. Stąd
17
Za takim ujęciem opowiadał się m.in. P. Jone. Por. Commentarium in Codicem
Iuris Canonici, t. 1, Padeborn 1954, s. 49. Autor ten stwierdził: „Cum intentio sese obligandi requiritur, non sufficit, ut fideles ponant aliquem actum, quia est moraliter bonus, sed ita genere debent desiderantes illum actum esse obligatorium […]”.
18
Szerzej na ten temat zob. Michiels, dz. cyt., s. 62 - 65; Vermeersch, Creusen,
dz. cyt., s. 132-133: „[…] intentio iusta, quae non erit frequens prodi potest incommodo quae admittuntur ad eam servandam, vel reprehensionem eorum qui eandem non
servent”.
19
Michiels, dz. cyt., s. 68.
20
Por. Communicationes 15 (1984), s. 152. Zob. także. M. Sans González, La costumbre en la elaboración del Código de derecho canónico de 1917, w: La consuetudine tra diritto vivente e diritto positivo, pod red. M. Tedeschi, Soveria Mannelli 1998,
s. 133-138.
21
Lombardía, Commentario al can. 23, dz. cyt., s. 91.
22
Bonnet, dz. cyt., s. 46-47.
23
De Paolis, D’Auria, dz. cyt., s. 180.
24
Por. García Martín, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Roma 1999,
s. 147.
25
Comotti, dz. cyt., s. 136.
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też kanoniści wykluczają w tym wypadku skuteczność zamiaru podjętego pod wpływem przymusu i bojaźni26.
W tym miejscu należy zauważyć, iż z aspektu teoretycznoprawnego wprowadzenia zwyczaju nie należy ujmować w kategoriach aktu
prawnego, lecz w kategoriach działania prawnego. Społeczność wiernych bowiem, podejmując inicjatywę, może określić przedmiot swego działania27. Zdaniem J. Garcíi Martína, dana grupa wiernych może
to uczynić z dwóch powodów, jakimi są: uznanie niewystarczalności
rozwiązań prawnych oraz uznanie za konieczne adaptowania danej
normy do warunków danej wspólnoty28.
Rozwijając ten wątek, kanoniści zwracają uwagę, iż tego typu działania muszą mieć charakter publiczny oraz notoryczny. To znaczy, że
muszą być one znane większości wspólnoty29. Ponadto w doktrynie
przeważa teza, zgodnie z którą zamiar, o którym mowa w kan. 25 KPK,
nie musi być powzięty przez wszystkich członków danej zbiorowości,
lecz jedynie przez większą ich część30. W literaturze wskazuje się, iż
odosobniony podgląd w tej materii wyraził J. Piñero Carrrion, twierdząc, że w tym wypadku wystarcza mniejszość31.
W analizie tej kwestii zagadnieniem kluczowym staje się problem
prawnej weryfikacji intencji. Autorzy zajmujący się tą tematyką podkreślają, iż w tym wypadku wystarcza tzw. intencja interpretatywna32,
a więc intencja, o której wnosi się racjonalnie z czynów dokonanych
przez daną społeczność33 oraz z zachowań jej członków34. W tym kontekście R. Sobański trafnie skonstatował, iż w regulacjach kodeksoTamże, s. 137.
 ����������������������������������������������������������������������������
Szerzej na temat zróżnicowania pomiędz��������������������������������������
y kategoriami aktu prawnego oraz działania prawnego zob. G. Dzierżon, Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna, Warszawa 2002, s. 26-36.
28
García Martín, dz. cyt., s. 147: „[…] l’intenzione della communità dimostra la
conoscenza dell’insuffcienza delle norme giuridiche e della necessità di adatare la norma giuridica alla realtà della communità”.
29
Comotti, dz. cyt., s. 137; Socha, dz. cyt., ad 25, n. 1.
30
De Paolis, D’Auria, dz. cyt., s. 178; García Martín, dz. cyt., s. 147.
31
Por. J. Piñero Carrrion, La ley de la Iglesia, Madrid 1985, s. 140.
32
Van Hove, dz. cyt., s. 128-131.
33
Por. J. Otaduy, La comunidad como fuente de costumbre (presupuestos eclesiólogicos y sociales de la costumbre), w: Fuentes, interpretación, personas, Pamplona
2002, s. 158; Bonnet, dz. cyt., s. 48.
34
Sobański, Komentarz do kan. 25 KPK, dz. cyt., s. 83.
26
27
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wych nie mówi się nic o częstotliwości takich zachowań35. Przyjęcie
skuteczności prawnej takiej formy intencji jest możliwe ze względu
na fakt, iż tworzenie zwyczaju w systemie należy wiązać z kategorią
czynności prawnych, wiążących się z precyzacją przedmiotu podjętego działania.
Należy też zauważyć, iż ocena zamiaru wprowadzenia prawa z natury rzeczy dokonuje się ex post36. Dlatego też już w doktrynie klasycznej wypracowano szereg praesumptiones hominis wiążących się
z tym faktem. Dla przykładu twierdzono, iż z taką intencją mamy do
czynienia wówczas, gdy ściśle określone zachowania są powtarzane
przez członków wspólnoty przez pewien określony czas i mają na celu
dobro wspólne danej zbiorowości37. Zdaniem kanonistów, nie spełniają zaś takich wymogów zachowania cechujące się oportunizmem,
lekkomyślnością oraz całkowitym brakiem odniesienia do dobra
wspólnego38. W sensie negatywnym, jeżeli więc intencje nie miałyby na uwadze dobra wspólnego, to wtedy nie wywarłyby one skutku
prawnego39. Ponadto wskazuje się, iż nie powoduje następstw prawnych niezachowanie prawa wynikające z podstępu bądź też wypływające z pogardy dla prawa40.
W tym kontekście w kanonistyce rozważa się także problem możliwości powstania zwyczaju w dobrej bądź też w złej wierze. Na
marginesie należy zwrócić uwagę, iż w przeszłości kwestia ta była
szczegółowo rozpatrywana przez kanonistów przedkodeksowych, co
doprowadziło do licznych kontrowersji41. Obecnie jednak większość
autorów opowiada się za tezą, w myśl której zwyczaj może powstać
jedynie w dobrej wierze. Według autorów komentarza Le norme generali di Diritto Canonico. Commneto al Codice di Diritto Canonico,
zwyczaj nie może zostać wprowadzony przez wspólnotę w złej wierze. W ich przekonaniu taka sytuacja miałaby miejsce wówczas, gdy
zachowania członków wspólnoty byłyby przeniknięte przebiegłością,
Tamże.
Comotti, dz. cyt., s. 157.
37
Suarez, dz. cyt., s. 834.
38
Comotti, dz. cyt., s. 158. De Paolis, D’Auria, dz. cyt., s. 178.
39
Bonnet, dz. cyt., s. 48.
40
De Paolis, D’Auria, dz. cyt., s. 179.
41
Szerzej na ten temat zob. P. Fedele, Il problema dell animus communitatis nelle
doctrina canonistica della consuetudine, Milano 1937, s. 101.
35
36
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zarozumiałością bądź też wrogością w stosunku do prawa42. Uważają
oni, że podjęcie działań przeciw prawu powinno wynikać z okoliczności usprawiedliwiających przyjęcie postaw antyjurydycznych oraz
jeśli istnieją przyczyny wskazujące na nieużyteczność prawa bądź też
jego niedostosowanie do kontekstu społecznego. Stąd też przyczyna
jego wprowadzenia winna być słuszna i rozumna43.
Podobny podgląd wyraził F. Urrutia. Utrzymywał on, iż zła wiara nie może być przyczyną aprobaty zwyczaju przez ustawodawcę
ani też nie może być nią zwycięstwo nieposłuszeństwa nad prawem.
Rozwijając tę myśl, dodał on, iż prawodawca aprobuje zwyczaj nie ze
względu na złą wiarę, lecz ze względu na jego rozumność44.
Ponadto, w doktrynie wskazuje się, iż konieczność podjęcia działań
można wydedukowane z terminu legittime funkcjonującego w kan.
26 KPK odnoszącego się do zwyczaju otrzymującego moc prawa poprzez zachowywanie go zgodnie z prawem przez pełnych trzydzieści
lat. Otóż w ich przekonaniu termin ten nie upłynie, jeśli zachowania
członków danej społeczności byłyby przeniknięte złą wiarą45.
Kanoniści zajmujący się kwestią zamiaru wprowadzenia prawa
przez wspólnotę podejmują także zagadnienie błędu. W związku z tym
problemem rozróżniają oni dwie sytuacje: zwyczaj obok prawa oraz
zwyczaj przeciw prawu. Wskazują oni, iż w pierwszej hipotezie
członkowie danej społeczności są przekonani, iż dane prawo ich zobowiązuje, a rzeczywiście takie prawo nie istnieje; w drugim przypadku natomiast członkowie danej wspólnoty regularnie naruszają prawo,
żyjąc w przeświadczeniu, że postępują zgodnie z prawem46. Uważają
De Paolis, D’Auria, dz. cyt., s. 179.
 ����������������������������������������������������������������������������������
Tamże. Czytamty tutaj: „Al contrario la buona fede é fatta salva se ci sono circostanze attenuanti o scusanti il comporatamento antigiuridico dei fedeli o se ci sono cause che fanno apparire le legge inutle o non adatta al contesto o agli usi della ragione,
per cui la practica contra legem apparirà come iusta e ragionevole e porterà ben presto
a far cadere in oblio la legge existente, per cui i comportamenti posti succesivamente
nel tempo in violazione di legge sarano tenuti in bona fede”.
44
Urrutia, dz. cyt., s. 25. Autor ten stwierdził: „Mala fides non esset causa approbationis a legislatore, nec victoriam inoboedientiae supra legem implicaret formaliter
loquendo, etenim legislator approbaret consuetudinem non propter malam fidem, sed
propter rationabilitatem consuetudinis quae est eius nota intriniseca abstrahens a conscientia eorum qui usum praeferunt legi vigenti”.
45
De Paolis, D’Auria, dz. cyt., s. 179.
46
Tamże, s. 180.
42
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oni, iż powstały na skutek wadliwego działania zwyczaj nie uzyskuje skuteczności prawnej47. W tym kontekście przypominają oni, iż w
kan. 28 KPK z 1917 r. funkcjonowała dyspozycja bardziej precyzyjna,
zgodnie z którą zwyczaj obok prawa powinien być scienter zachowywany48.
Wreszcie należy dodać, iż G. Comotti rozważania dotyczące błędu, dobrej oraz złej wiary uważa za bezprzedmiotowe. Twierdzi on
bowiem, iż tych kategorii nie można odnieść do wspólnoty samej
w sobie, lecz jedynie do stanów psychicznych jej poszczególnych
członków49.
Zakończenie
Z przeprowadzonych analiz wynika, iż wymóg obiektywny dotyczący wspólnoty wprowadzającej zwyczaj skodyfikowany w kan. 25
KPK należy odnieść nie tylko do społeczności, na czele których stoi
autorytet posiadający władzę ustawodawczą, lecz również do wspólnot wyposażonych jednie we władzę wykonawczą. Za takim rozumieniem przemawia m.in. wprowadzenie przez Prawodawcę w dyspozycji
kan. 25 KPK przysłówka przynajmniej (saltem). Należy też dodać, iż
tego typu teza opiera się również na przesłankach eklezjologicznych.
W myśl bowiem współczesnej doktryny przyczyną materialną oraz
formalną zwyczaju jest wspólnota wiernych.
W opracowaniu tym ponadto wykazano, iż zamiar wprowadzenia
prawa przez wspólnotę powinien być aktem świadomym oraz dobrowolnym o charakterze publicznym oraz notorycznym. Powinien
on zostać powzięty przez większość członków wspólnoty w dobrej
wierze. Skuteczności prawnej zatem nie powodują działania podjęte
w złej wierze lub pod wpływem błędu.

Tamże.
Tamże.
49
Comotti, dz. cyt., s. 160. Autor ten stwierdził: „L’errore, l’ignoranza, la buona
fede o la male fede non sono riferribili alla communità in se stessa, ma sono stati psicologici dei singoli […]”.
47
48
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Objective and subjective requirements concerning the introduction of legal
custom by a community included in can. 25 CIC
In the presented article, the author focused his attention on the issue of objective and
subjective requirements concerning the introduction of legal custom by a community
included in can. 25 CIC. He pointed out that the objective condition concerning
a community introducing a custom codified in can. 25 CIC should be related not
only to communities whose head is an authority holding legislative power but also
to communities with executive power only.
The author believes that this perception of the law is supported by the introduction
into can. 25 CIC of the adverb at least (saltem). Moreover, he is convinced that this
thesis is based on ecclesiological premises since according to the contemporary
doctrine, the material and formal cause of a custom is a community of the faithful.
Another point made by the author is that an intention to introduce a law by
a community should be a conscious and the voluntary act a public and habitual nature.
It should be made by the majority of the community members in good faith. This
means that error diriven actions or thouse made in bad faith do not acquire legal
effectiveness.
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Wprowadzenie
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r., podając istotne elementy
życia konsekrowanego, formułuje po raz pierwszy w historii ustawodawstwa kościelnego definicje trzech rad ewangelicznych: czystości,
ubóstwa i posłuszeństwa, a w dalszej kolejności umieszcza w kan. 602
– również po raz pierwszy – pojęcie życia braterskiego zamiast życia
wspólnego definiowanego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r.1
W odniesieniu do zakonników KPK/1983 natomiast stosuje określenie życia braterskiego we wspólnocie vitam fraternam in communi2,
nawiązując w ten sposób do rozumienia życia wspólnego w początkach życia zakonnego. Drugą przyczyną zmiany jest docenienie życia braterskiego przez same osoby konsekrowane, a w tym zwłaszcza
zakonników odkrywających na nowo wymiar wspólnoty braterskiej
Kościoła będącego sakramentem, czyli znakiem jedności z Bogiem
i jedności całego rodzaju ludzkiego3. Interesująca jest kwestia, w jaKPK/1917, kan. 594, §1.
KPK/1983, kan. 607 §2, 619.
3
LG nr 1; S. González Silva, Gli istituti di vita consacrata. Linee generali e norme
comuni, Apollinaris 56(1983)538-539.
1
2
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kiej relacji, zwłaszcza w odniesieniu do zakonników, pozostają będące obecnie w użyciu terminy „życie braterskie” oraz „życie braterskie
we wspólnocie”4 do stosowanego wcześniej i pojawiającego się nadal
sporadycznie w KPK/19835 określenia „życie wspólne”. Czy to ostatnie nie oddawało w pełni istoty życia wspólnot zakonnych, skoro zastąpiono je szerszym określeniem życia braterskiego we wspólnocie?
1. Życie wspólne
Życie wspólne, przejawiające się na zewnątrz w zamieszkaniu razem w tym samym klasztorze, właściwe obecnie instytutom zakonnym i stowarzyszeniom życia apostolskiego, zapoczątkował w IV w.
w Egipcie św. Pachomiusz. Była to nowość w stosunku do rozpowszechnionych już w jego czasach indywidualnych (samotniczych)
form życia poświęconego Bogu: stanu dziewic, ascetów, pustelników i anachoretów. Sam Pachomiusz w młodości po odbyciu służby
wojskowej i przyjęciu chrztu poznawał przez 7 lat u boku pustelnika Palemona życie anachoreckie wypełnione samotnością, pokutą,
postem, modlitwą i nocnymi czuwaniami. Wcześniej jako żołnierz
doświadczył miłości mieszkających w pobliżu obozu wojskowego
chrześcijan, którzy nieśli pomoc głodnym i wyczerpanym żołnierzom.
W późniejszym życiu sam świadczył ją innym potrzebującym. Pragnął
też pomóc żyjącym samotnie mnichom w ich dążeniu do osiągnięcia
miłości doskonałej6.
Połączenie obu doświadczeń, tj. anachorezy i służby bliźniemu,
doprowadziło Pachomiusza do zainicjowania nowej formy monastycyzmu zwanej cenobityzmem (grec.), czyli życia mnichów we wspólnocie. Początkowo wybudował dla mnichów szereg osobnych cel oraz
większych pomieszczeń, w których wspólnie modlono się, spożywano posiłki i wykonywano pewne prace. Przebywanie razem sprzyjało nawiązywaniu wzajemnych relacji i wymianie doświadczeń, które
okazywały się pomocne w dążeniu do doskonalszej miłości Boga i bliźniego7. Członkowie wspólnoty pachomiańskiej nie byli już mnichami
KPK/1983, kan. 607 § 2.
KPK/1983, kan. 665 §1.
6
A. de Vogüé, Il monachesimo antico, Dizionario degi Istituti di Perfezione, t. X,
Roma 2003, kol. 282-286 (odtąd: DIP).
7
Tamże, kol. 282-286; S. Testa Bappenheim, La vita fraterna. Fenotipi storico-canonistici dei consacrati a Dio, Lecce 2006, s. 28-29; J.M., Lozano, La comunità reli4
5
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w pierwotnym tego słowa znaczeniu, ponieważ, zamieszkując razem,
nie prowadzili życia samotnego (mnich od gr. μοναχόζ – pojedynczy,
samotny, jedyny, bezludny), lecz nazywali się braćmi, podobnie jak
pierwsi chrześcijanie zgodnie z nauczaniem Chrystusa8. We wspólnym
przebywaniu, dążeniach i wzajemnych relacjach odkrył Pachomiusz
istotę braterskiej wspólnoty istniejącej już niegdyś w zgromadzonej
wokół Chrystusa grupie Apostołów i uczniów, a następnie w gminie
chrześcijan w Jerozolimie. Sposób życia osób przynależących do cenobium miał odzwierciedlać owo zjednoczenie chrześcijan z Bogiem
i między sobą, stąd wspólnoty pachomiańskie nazywano często drogą Apostołów9. Szybko też pojawiła się konieczność wprowadzenia
pewnej dyscypliny w sposobie bytowania mnichów, ujętej następnie w Regule, oddającej ducha wspólnoty, która nie może trwać bez
pewnych uregulowań prawnych. Był to z pewnością wymóg istnienia
wspólnoty, ponieważ żaden z wielkich zakonodawców nie pozostawił swych uczniów bez tego rodzaju przepisów. Członkowie wspólnot
z kolei dobrze zdawali sobie sprawę z tego, że zasady zawarte w regule służyły nie tylko zachowaniu porządku zewnętrznego, ale przede
wszystkim miały sprzyjać doświadczeniu obecności Boga i nawiązaniu głębszej z Nim relacji we wzajemnej miłości braci. Trzeba w tym
miejscu zauważyć, że relacje braci miały znaczenie drugorzędne, natomiast najważniejsze było życie wspólnoty w odniesieniu do Boga, jej
wymiar wertykalny10. Św. Pachomiusz na wzór Kościoła, który miał
pasterzy powołanych przez Boga, również ustanowił w swych wspólnotach przełożonych będących przedstawicielami Boga11. Pierwsza
wspólnota pachomiańska zamieszkała w opuszczonej wiosce i wciąż
się powiększała wraz z napływem nowych kandydatów. Nieustanne
trwanie na modlitwie, podobnie jak wspólnoty jerozolimskiej, wy-

giosa nel suo sviluppo storico, w: AA.VV., Vita comunitaria, Milano 1979, s. 11-12;
J.M. Lozano, La comunità pacomiana dalla comunione all’istituzione, Claretianum
15(1975)240.
8
Mt 23, 8; J.M. Lozano, La comunità pacomiana…, s. 250; S. Testa Bappenheim,
La vita fraterna…, s. 29.
9
A. de Vogüé, Il monachesimo antico…, kol. 288.
10
A. de Vogüé, Sguardi sul monachesimo, Bologna 2006, s. 41.
11
A. de Vogüé, Il monachesimo antico…, kol. 287.
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magało oddzielania od świata i samotności, zaistniała więc potrzeba
ogrodzenia się murem i zamykania go na czas sprawowania liturgii12.
Kolejni zakonodawcy, tj. św. Bazyli Wielki, św. Augustyn i św. Be
nedykt z Nursji, tworzyli analogiczne wspólnoty mnichów oparte na
podobnych zasadach wspólnego życia, czerpanych z przykładu gminy
jerozolimskiej. Aby ukazać rozumienie życia wspólnego przez pierwszych mnichów, należy się odwołać do Dziejów Apostolskich13.
Do V wieku uważano powszechnie cenobia za Kościół pierwotny
przedłużony w czasie. Świadczyło o tym całkowite ukierunkowanie
ich członków na Boga, cenobityzm bowiem nie zasadzał się na wspólnym, zgodnym zamieszkaniu, ale przede wszystkim na porzuceniu
świata i wspólnym poszukiwaniu Boga, Jego woli. Św. Bazyli Wielki
pisał, że mnisi zjednoczeni w imię Chrystusa wtedy dostępują łaski
Jego obecności pośród siebie, gdy dobrze poznają wolę Tego, który
ich zjednoczył we wspólnotę. Chrystus, widząc dwóch lub trzech zgromadzonych w jedno przez wiarę w Niego, idzie i zamieszkuje między nimi, pociągany ich wiarą i sprowokowany ich jednością14. Jak
męczennicy w więzieniu, tak i mnisi w klasztorze dawali świadectwo
swej przynależności do innego świata15. O prymacie Boga świadczyło
ich trwanie w nieustannej modliwie indywidualnej oraz wspólnotowej,
odmawianej co 3 godziny, a także uczestnictwo w Eucharystii jako
J.M. Lozano, La comunità religiosa…, s. 240.
Dz 2, 42-47: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne.
Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie
trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan
zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia; Dz 4, 32-37: Jeden
duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego,
co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli
o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie
cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze [uzyskane] ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Tak Józef, nazwany przez Apostołów Barnabas, to znaczy «Syn
Pocieszenia», lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp Apostołów”; A. de Vogüé, Sguardi sul monachesimo…, s. 43.
14
Św. Bazyli Wielki, Reguły krótsze, pytanie 225 w: Tenże, Pisma ascetyczne, t. 2.
Źródła monastyczne t. 6: (red. M. Starowieyski), Kraków 1995, s. 370.
15
A. de Vogüé, Sguardi sul monachesimo…, s. 20.
12
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wyraz jedności ducha i serc. Trwanie w nauce Apostołów i słuchanie
Słowa Bożego odbywało się nie tylko w czasie lectio, ale przedłużało
się na cały dzień – także na czas wykonywanej pracy, która nie stanowiła wcale przeszkody, lecz była pomocą w głębszym rozumieniu
Słowa Bożego. Modlitwa i słuchanie Słowa wymagały zachowania ciszy i skupienia, klauzury i praktyk acetycznych. Duch ubóstwa skłaniał mnichów do nienazywania swoim tego, co posiadali, do dzielenia
się dobrami materialnymi tak, że nikt nie cierpiał niedostatku, a każdemu rozdzielano według potrzeby. Ducha ubóstwa wyrażało również
noszenie ubogiego stroju16. Tak więc zewnętrzne wymogi wspólnego
zamieszkania – tj. wykonywana wspólnie praca, dzielenie się dobrami
materialnymi, wspólne spożywanie posiłków, posłuszeństwo wszystkich jednej regule i ustanowionym przełożonym, nieustanna modlitwa, udział w Eucharystii – służyły osiągnięciu przez poszczególnych
braci dóbr niewidzialnych, wewnętrznych17.
Z biegiem czasu zatracał się wewnętrzny wymiar życia wspólnego,
a uwaga zakonników przesuwała się w stronę zewnętrznych unormowań prawnych wspólnoty, które przybierały znaczenie bardziej formalne niż duchowe. Pilne zachowywanie zewnętrznych przejawów
życia we wspólnocie, dbanie o ład i porządek nazywano obserwancją
zakonną18. Sobór Trydencki życie we wspólnocie sprowadził w zasadzie do przepisów zakazujących wychodzenia z klasztoru zwłaszcza
mniszkom, co wiązało się z obowiązkiem zachowania przez nie ścisłej
klauzury. Sobór uznał życie wspólne za niezbędne dla życia zakonnego i powiązał je ściśle ze ślubem ubóstwa, kładąc duży nacisk na zachowanie jednakowego porządku dnia, równość i ubóstwo wszystkich
w zakresie pożywienia, odzieży i korzystanie z takich samych sprzętów, unikanie wszystkiego, co wykracza poza określony stan ubóstwa, ale jednocześnie zapewnienie zakonnikom tego, co jest dla nich
niezbędne. Ojcowie soborowi zalecili także rezygnację zakonników
z posiadania na własność dóbr i używanie dóbr wspólnych zgodnie ze
Tamże, s. 19-38; J. Galot, La condivisione nella comunità, Vita Consacrata
22(1986)101-116.
17
Mt 18, 20: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.
18
V. de Paolis, La vita consacrata nella Chiesa (edizione rivista e ampliata a cura
di Vincenzo Mosca), Venezia 2010, s. 308.
16
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ślubem ubóstwa i w zależności od przełożonych. Tych ostatnich zobowiązano do troski o przestrzeganie postanowień soborowych19.
W kolejnych wiekach dbano o skrupulatne zachowywanie wymienionych elementów życia wspólnego, rozszerzając je nawet na wymóg
jednolitego zachowania zakonników (sposób poruszania się, postawę
i gesty w czasie modlitwy itp.)20. Także w nowych zgromadzeniach
zakonnych, powstających zwłaszcza w XIX w., życie wspólne ujmowano zasadniczo w wymiarze zewnętrznym. Potwierdzają to przepisy
wydane w 1901 r. przez Kongregację Zakonników dla tych zgromadzeń21, które skupiały się jeszcze bardziej na zewnętrznym sposobie
bycia. To z kolei było konsekwencją nakazywania przez ówczesne dyrektywy ograniczania się w konstytucjach powstających zgromadzeń
tylko do elementów prawnych. Nie wolno było umieszczać w konstytucjach jakiegokolwiek rozwinięcia teologicznego, a więc także odwoływać się do fragmentów Pisma św., cytatów z pism Ojców Kościoła oraz
soborów, tak przecież istotnych dla oddania głębszej istoty życia wspólnego, tzn. braterskiego jego wymiaru.
Kodeks z 1917 r. kontynuował wcześniejsze ustawodawstwo dotyczące życia wspólnego i w kan. 594 §1 podał, że w instytutach zakonnych
powinno być przez wszystkich zachowane życie wspólne także w tym,
co dotyczy wyżywienia, ubioru i używania sprzętów. W innych kanonach (554, 569, 587, 594) życie wspólne zostało precyzyjniej określone
w kwestii klauzury, zachowania ślubów i odbywania praktyk zakonnych.
Wynika z nich, że życie wspólne sprowadzono do jednolitości sposobu
bycia i wymagań dla wszyskich członków danego zgromadzenia lub zakonu. Ujęto je w znaczeniu prawnym i dyscyplinarnym bez uwzględnienia odmienności wynikającej chociażby z charyzmatów poszczególnych
zgromadzeń. Przepisy kodeksowe były literalnie przenoszone do kon19
H.M. Stamm, Vita commune. XI. Dal concilio di Trento a oggi, DIP, t. X, Roma
2003, kol. 326.
20
Mt 23, 25 „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dbacie
o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są one zdzierstwa
i niepowściągliwości”.
21
Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium, Normae, secundum quas
S. Congr. Episcoporum et Regularium procedere solet in approbandis novis institutis
votorum simplicium, 28 iunii 1901, w: T. Schaefer, De religiosis ad normam Codicis
Iuris Canonici, Roma 19474, s. 1102-1134; także w: E. Sastre Santos, El ordenamiento de los institutos de votos simples según las Normae de la Santa Sede (1854-1958),
Roma-Madrid 1993, Apéndice documental, nr 57, s. 266-299.
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stytucji, co nadawało im jednakowe jurydyczne brzmienie pozbawione
w dużej mierze wymiaru teologicznego także w kwestii uregulowania
życia wspólnego22.
Sobór Watykański II zgodnie z zasadą powrotu do źródeł pogłębił
rozumienie życia wspólnego z punktu widzenia teologicznego i duchowego, wprowadzając w celu oddania jego rzeczywistości pojęcie prawdziwej rodziny zakonnej, zgromadzonej w imię Pana i cieszącej się
Jego obecnością23. Sobór powtórzył zamysł pierwszych zakonodawców
uważających, że życie wspólne zakonników powinno nawiązywać do
pierwotnej wspólnoty Kościoła, w której wszyscy byli jednym sercem
i jedną duszą. Musi być ono podtrzymywane nauczaniem ewangelicznym, sprawowaniem świętej liturgii, zwłaszcza Eucharystii, opierać się
na modlitwie i wspólnocie tego samego Ducha, na wzajemnym okazywaniu sobie przez zakonników szacunku i pomocy24.
W czasie odnowy posoborowej we wszystkich instytutach życia zakonnego podejmowano zagadnienie życia wspólnego w nowym ujęciu,
o czym świadczy również bogata literatura towarzysząca konkretnym
działaniom25, podająca nawet szczegółowe projekty życia wspólnotowego26. Syntezę odnowionego spojrzenia na wspólnotę zakonną przyniósł
KPK/1983, który, wprowadzając termin „braterskie życie we wspólnocie”, zwraca większą uwagę właśnie na teologiczny, a więc duchowy
obszar życia wspólnego27.
2. Życie braterskie
Z analizy historycznej wynika, że wszystkie powstające na przestrzeni wieków wspólnoty monastyczne, a następnie zakonne – od
22
B. Secondin, La vita fraterna in comune: per un nuovo impulso, Consacrazione
e Servizio, 41/39(1992)21; J. Beyer, Il diritto della vita consacrata, Milano 1989, s. 91;
G. Pasquale, Autonomia e corresposabilità dei religiosi nel Codex Iuris Canonici, s. 282283.
23
PC 15; H.M. Stamm, Vita commune. XI. Dal concilio di Trento a oggi. V. Il
Concilio Vaticano II, DIP, t. X, Roma 2003, kol. 332.
24
PC 15.
25
Por. indeks analityczny artykułów zawartych w Vita Consacrata w latach 19651992 dotyczący wspólnoty: 28(1992)1014-1016.
26
G. Scarvaglieri, Progetto di vita comunitaria, Consacrazione e Servizio
4/30(1981)29-34: Tenże, Metodologia per un progetto di vita comunitaria,
Consacrazione e Servizio 5/30(1981)9-17.
27
KPK/1983, kan. 602.
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pachomiańskiej, poprzez benedyktyńskie, aż do tych braterskich św.
Franciszka28 oraz wspólnot jezuickich – mimo odmiennej organizacji
zewnętrznej życia członków nawiązywały do ducha wspólnoty jerozolimskiej opisanej w Dziejach Apostolskich, wyrażając tym samym
swoistą tęsknotę za życiem Apostołów29. Członkowie tych wspólnot
dobrze zdawali sobie sprawę ze znaczenia braterstwa dla ich osobistych relacji z Bogiem30. Prawdę tę potwierdzają współczesne dokumenty kościelne, w których wyjaśnia się jednocześnie rozumienie
życia braterskiego obecnie. Podkreślają one, że pierwsze wspólnoty
monastyczne wpatrzone były we wspólnotę uczniów z ich Mistrzem
oraz tę jerozolimską jako ideał życia. I podobnie jak Kościół pierwotny miał jedno serce i jedną duszę, tak i mnisi zgromadzeni wokół
opata i pod jego duchowym przewodnictwem zobowiązywali się żyć
w radykalnej wspólnocie dóbr materialnych i duchowych w jedności
zapoczątkowanej przez Chrystusa. Wspólnoty zakonne powstawały
więc nie „z woli ciała ani z krwi”, nie z osobistych sympatii ich członków, ale z tęsknoty za Bogiem. Dlatego powinny być znakiem tego,
że pierwszeństwo w nich ma miłość do Boga i bliźniego31. W adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Vita consecrata dodano, że braterstwo
domaga się oddania wszystkiego wspólnocie: dóbr materialnych i doświadczeń duchowych, talentów i pomysłów, a także ideałów apostolskich i posługi miłosierdzia. Dla życia braterskiego jest istotne, że moc
Ducha Świętego, która staje się udziałem jednego, przechodzi zarazem
na wszystkich. Każdy korzysta nie sam z własnego daru, ale pomnaża
go i udziela innym, ciesząc się owocami cudzych darów jak własnymi.
Taki rodzaj braterstwa znajduje swój pierwowzór w jedności i harmo28
G. Fiorini, La vita fraterna nell’esperienza francescana. Excerptum theseos ad
Doctoratum in S. Theologia. Ponteficia Universitas Lateranensis, Roma 1995.
29
P.G. Cabra, Riproporre lo stile della «vita degli apostoli» (Lineamenta nr 9),
Vita Consacrata 29(1993)701-702.
30
J.M. Lozano, La comunità religiosa…, s. 9-41; R. Graziano, La trasformazione
della vita comunitaria religiosa nel tempo dell’aggiornamento, Roma 1985, s. 163.
31
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita
Apostolica, La vita fraterna in comunità, «Congregavit nos in unum Christi amor»,
2 februarii 1994, Libreria Editrice Vaticana 1994, nr 1, 10; tekst polski, Kongregacja
Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja
Życie braterskie we wspólnocie, w: Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła. Od
Vaticanum II do Ripartire da Cristo (red. K. Wójtowicz), Kraków 20032, s. 499-548
(odtąd: Congregavit nos).
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nii Osób Trójcy Świętej. Duch Święty wprowadza zakonnika w komunię z Ojcem i Synem, która jest źródłem życia braterskiego32.
KPK/1983 podaje definicję życia braterskiego we wspomnianym
już kan. 602, określając je jako zjednoczenie wszystkich członków instytutu w szczególną jakby rodzinę w Chrystusie, i powinno być ono
tak określone w prawodawstwie i tradycji instytutu, aby mogło stanowić wsparcie dla każdego z jego członków w realizacji własnego powołania. I dodaje się, że prawdziwe braterstwo osób konsekrowanych
w miłości powinno stać się przykładem powszechnego pojednania
w Chrystusie33.
Z powyższej definicji wynika, że sposób życia braterskiego właściwy jest także instytutom świeckim oraz indywidualnym formom życia
konsekrowanego, gdyż z kościelnej wspólnoty nie wyłamują się nawet
pustelnicy pogrążeni w samotności ani dziewice konsekrowane, żyjące w świecie i służące Kościołowi partykularnemu oraz powszechnemu. Życie to dotyczy również konsekrowanych wdów i wdowców.
Ale ze specjalną intensywnością jest ono rozwijane w instytutach zakonnych i stowarzyszeniach życia apostolskiego, których członkowie
na co dzień mieszkają pod jednym dachem i mają szczególną możliwość na skutek ciągłego przebywania ze sobą realizacji podstawowego przykazania, tj. miłości34. Stanowiło ono istotę życia wspólnego
już w czasach św. Pachomiusza, na co wskazują przepisy jego Reguły,
Joannes Paulus II, Adhortatio apostolica post-synodalis, De Vita consecrata euisque missione in Ecclesia ac mundo, «Vita consecrata», 25 martii 1996, nr 42, AAS
88(1996)377-486; tekst polski: Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska
o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i świecie «Vita consecrata», WarszawaZąbki 1996; F. Ciardi, Il coraggio della comunione. Vie nuove per la vita religiosa,
19-31.
33
J. Kałowski, Życie braterskie we wspólnocie. Studium prawno-historyczne,
Warszawa 1999, s. 175-176.
34
Mt 22, 36-39: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”
On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem,
całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy»”; Rz 13, 8-10:
„Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie
pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak
siebie samego! Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa”.
32
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z których większość to wykroczenia przeciwko miłości35. Warto zauważyć, że życie braterskie określa się dziś także mianem teologii
wspólnoty lub duchowością wspólnoty.
3. Życie braterskie we wspólnocie
Niniejszy artykuł nie ma celu całościowego ujęcia zagadnienia życia braterskiego we wspólnocie, zwłaszcza że Kongregacja Instytutów
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego poświęciła mu cały dokument pt. Życie braterskie we wspólnocie. Congregavit
nos in unum Christi Amor, wydany w 1994 r. Stąd kwestia ta została
ograniczona tylko do ukazania życia braterskiego we wspólnocie głównie w ujęciu KPK/1983 r. Wydaje się, że prawidłowo oddano w nim
rozumienie braterstwa we wspólnocie monastycznej właściwe tradycji
– np. jako rodziny w ujęciu św. Bazylego czy szkoły uczniów zgromadzonych wokół Mistrza według św. Benedykta. Dzięki wprowadzeniu
pojęcia życia braterskiego normy KPK/1983 określające życie wspólne właściwe zakonnikom i członkom stowarzyszeń życia apostolskiego – oprócz ukazania go w wymiarze prawnym, zewnętrznym – kładą
także nacisk na wymiar duchowy, wewnętrzny wspólnoty, nawiązując
w ten sposób do życia pierwszych wspólnot zakonnych. Podkreślają,
że życie we wspólnocie według ujęcia zawartego w KPK/1917, czyli
wspólne zamieszkanie w domu zakonnym, przestrzeganie przepisów
prawa własnego, wspólna kasa, jednolity sposób życia, mają sprzyjać życiu braterskiemu36. Z połączenia obu ujęć wynika, że życie braterskie we wspólnocie polega na wspólnym zamieszkaniu w jednym
domu prawnie ustanowionym pod władzą przełożonego wyznaczonego zgodnie z prawem. A że życie wspólnoty musi koncentrować się
wokół Eucharystii, w domu powinna być kaplica. Prawodawca postanawia, że zakonnicy mają obowiązek przebywania we własnym
domu zakonnym, ale wymienia też sytuacje, które usprawiedliwiają
ich prawną nieobecność. Duchowość wspólnoty dobrze oddaje kodeksowy opis posługi przełożonych i sposób jej sprawowania w duchu
służby braciom, przy czym istotne jest tu z naszego punktu widzenia
wyliczenie obowiązków ascetyczno-duchowych przełożonego wzglęVita consecrata, nr 42; Św. Pachomiusz, Reguła-Przykazania i orzeczenia, nr
160-176, w: Pachomiana latina. Źródła monastyczne, t. 11, (red. M. Starowiejski)
Kraków 1996, s. 165-169; S. Testa Bappenheim, La vita fraterna…, s. 29.
36
Congregavit nos, nr 3.
35
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dem jego współbraci37. Jeżeli do wymienionych elementów doda się
definicje poszczególnych rad ewangelicznych nie tylko prawne, ale
mające również charakter teologiczny, i odzwierciedlenie charyzmatu instytutu w ramach patrimonium, czyli dziedzictwa instytutu, oraz
liczne obowiązki zakonników wyliczone przez prawodawcę – dostrzec
można, że obowiązujące prawodawstwo, bazujące na doświadczeniu
posoborowej odnowy, nie mogło lepiej oddać istoty życia braterskiego
we wspólnocie. Ukazuje ono styl życia zakonników różny od dawnego zuniformizowanego – szarego i surowego38.
W tym miejscu rozważań rodzi się pytanie: czy wysiłek posoborowej odnowy oraz ten związany z promulgacją KPK/1983, zmierzający
do właściwego ukazania życia braterskiego zwłaszcza we wspólnocie,
pomógł współczesnym zakonnikom w osiągnięciu ideału wspólnoty jerozolimskiej? Czy przyczynił się do tego, że życie braterskie we
wspólnocie staje się przestrzenią teologalną, w której można doświadczyć mistycznej obecności Chrystusa?
Istota wspólnoty polega na tym, że daje ona sposobność spotkania
z Bogiem, stanowi miejsce pozwalające na doświadczenie Boga obecnego w braciach i siostrach. Jest czymś, w co trudno nam, współczesnym, uwierzyć, podczas gdy w kościele pierwotnym istniała żywa
świadomość owego doświadczenia Boga39. Wspólnota zakonna to
miejsce, gdzie jest się powołanym do bycia bratem lub siostrą40.
4. Znaczenie życia braterskiego we wspólnocie
Już mnichom pachomiańskim wspólnota, którą tworzyli, miała
służyć pomocą w osiągnięciu doskonałej miłości do Boga i całkowitemu oddaniu się Jemu, a dążenie to, ożywiające poszczególnych mnichów, sprawiało, że cała ich wspólnota postrzegana była nie jako znak
Kościoła, lecz przedłużenie życia pierwszego Kościoła w Jerozolimie.
Podobnie i dziś najważniejszym dążeniem każdej braterskiej wspólnoty powinna być pomoc poszczególnym jej członkom w tym, aby byli
KPK/1983, kan. 602, 607, 608, 618-619, 665, 696, 740.
B. Secondin, La vita fraterna in comune: per un nuovo impulso, Consacrazione
e Servizio, 41/39(1992)25.
39
C. Andrade, Verso una spiritualità comunitaria, w: AA.VV., Il coraggio della
comunione. Vie nuove per la vita religiosa, Roma 1993, s. 13.
40
J. Aubry, Teologia della vita consacrata, w: Vita consacrata, un dono del Signiore
alla sua Chiesa, Torino 1993, s. 353.
37
38

24

s. B. SZEWCZUL

[12]

wierni swemu powołaniu, a prowadząc życie braterskie w miłości, stawali się dla świata widzialnym znakiem Kościoła41.
4.1. Wsparcie w realizacji własnego powołania osoby konsekrowanej
W dokumentach Kościoła, aby oddać relacje braterskie we wspólnocie, często nazywa się ją „prawdziwą rodziną” (PC 15; EE 19) oraz
„szczególną rodziną w Chrystusie” (KPK/1983, kan. 602). Wstępując
więc do instytutu, kandydat przyjmuje miejsce syna w rodzinie i czuje
się zdolny do oddania siebie tej rodzinie, oczekując, że ona pomoże
mu rozwinąć jego osobowość i relacje z Chrystusem. Do prawdziwej
rodziny upodabnia wspólnotę zakonną i wspólnotę w stowarzyszeniu
życia apostolskiego fakt, że jako sposób życia istnieje ona nieustannie i widzialnie w odróżnieniu od spotykających się periodycznie np.
w czasie niedzielnej Mszy św. wspólnot parafialnych oraz tych właś
ciwych instytutom świeckim42. Stały i rodzinny charakter wspólnoty
zakonnej pozwala na nawiązywanie wewnątrz niej głębokich relacji
osobowych, podobnie jak w rodzinie opartej na więzach krwi. Poza
tym członkowie wspólnoty zakonnej są do niej inkorporowani przez
profesję zakonną, a ta jest po sakramencie chrztu drugim nawróceniem
i bardziej radykalnym poświęceniem się Chrystusowi, a w Nim Bogu
w Duchu Świętym. Ten wymiar relacji z Bogiem powinien kształtować
jednocześnie szczególne relacje osobowe ze współbraćmi. Wspólnota
jest rodziną zjednoczoną w imię Chrystusa, a jej istoty nie wyczerpują
spotkania związane ze wspólnie wykonywanymi pracami i apostolatem. Nie służą one tylko wymianie poglądów i idei, lecz każdy uczestnik dialogu pozwala poznać się innym, wyrażając samego siebie, jako
osoba wolna, naznaczona niepowtarzalną łaską Boga. Także przełożony wspólnoty powinien być dla podwładnych nie tylko ojcem, ale
przede wszystkim bratem, przy czym relacja braterstwa nie likwiduje
funkcji władzy43. Jest to więc wspólnota, która potrafi nie tylko dzielić
się dobrami materialnymi, ale także duchowymi.
Styl życia wspólnoty powinien służyć przede wszystkim osiągnięciu pełnej dojrzałości i rozwojowi jej członków44, ponieważ wspólnoD.J. Andrés, Il diritto dei religiosi. Commento esegetico al codice, Roma 1999, s. 50.
V. Gambari, Comunità religiosa, comunità di persone, Brescia 1968, s. 34-35.
43
Tamże, s. 72-73.
44
LG 43: „…rozmaite rodziny zakonne, które pomnażają to, co służy zarówno pożytkowi ich członków, jak i dobru całego Ciała Chrystusowego. Rodziny te bowiem
41
42
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ta jest odpowiedzialna za nich i ich dążenie do nawiązania osobowej
relacji z Chrystusem, stąd nie może ona poświęcać ich życia i dobra
duchowego dla prowadzonych przez instytut czy stowarzyszenie dzieł
apostolatu. Taka sytuacja byłaby nieuczciwością wobec Kościoła, który zatwierdził dany instytutu o określonym charyzmacie, a realizacja
tego ostatniego z pewnością nie polega tylko na pomnażaniu zysków
wspólnoty dzięki pracy jej członków z jednoczesnym zaniedbywaniem rozwoju ich relacji z Bogiem.
4.2. Znak wspólnoty Kościoła w świecie
Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego powstają w Kościele i dla Kościoła45, a życie ich członków powinno być dla wierzących i niewierzących wyraźnym znakiem życia
braterskiego we wspólnocie na wzór Kościoła pierwotnego. Stąd ich
istota nie polega na przepowiadaniu, prowadzeniu dzieł apostolskich
czy innego typu działalności (a często można odnieść takie wrażenie,
przyglądając się z bliska wspólnotom zakonnym) i nie tego powinny być wyrazem, lecz przede wszystkim uzewnętrznieniem wymiaru teologicznego braterstwa, tego, że jeden duch i jedno serce ożywia
wszystkich, a Chrystus zamieszkuje wśród nich. Mają być znakiem
zjednoczenia z Bogiem umiłowanym nade wszystko, świadectwem
całkowitego oddania się realizacji woli Bożej46. Ludzie przyglądający
się wspólnocie jerozolimskiej odnosili się do jej członków życzliwie,
ponieważ ci wielbili Boga, a nie dokonywali wielkich dzieł47.
dają członkom swym pomoc polegającą na umocnieniu ich w danym sposobie życia,
na wypróbowanej nauce prowadzącej do osiągnięcia doskonałości, na wspólnocie braterskiej w służbie Chrystusowej i na umocnionej przez posłuszeństwo wolności, tak
iż mogą oni bezpiecznie wypełniać swe śluby zakonne i zachowywać je wiernie oraz
czynić radośnie postępy na drodze miłości”. S. Bisignano, La formazione comunitaria
nella vita religiosa apostolica, Vita Consacrata 22(1986)425-429.
45
LG 44; E. Gambari, Consacrati e inviati. Spiritualità e diritto della vita consacrata, Milano 1979, s. 131.
46
Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Zakonnicy i promocja ludzka
«Optiones evangelicae», nr 24, w: Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła. Od
Vaticanum II do Ripartire da Cristo (red. K. Wójtowicz), Kraków 20032, s. 221 (odtąd:
ZPN); M. Thurian, Taizé. Una esperienza di vita cominitaria, w: AA. VV., Vita comunitaria, Milano 1979, s. 251.
47
Dz 2, 47.
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W dekrecie soborowym Perfectae caritatis wyjaśnia się, że wspólnota zakonna wtedy gromadzi się w imię Pana i cieszy się Jego obecnością, kiedy w sercach jej członków rozlana jest przez Ducha Świętego
miłość48. Wówczas przejawy wzajemnej miłości, dyspozycyjności,
dialogu, ludzkiego zrozumienia i poświęcenia uzewnętrzniają rzeczywistość głębszą i tajemniczą, będącą zapowiedzą przyszłego świata,
tj. tajemnicę Trójcy Świętej, a więc wspólnoty życia z Ojcem w Synu.
Wspólnota zakonna nie jest poszukiwaniem jakiejkolwiek doskonałości duchowej, lecz powinna świadczyć o wspólnocie życia, jaką ukazał
Bóg w tajemnicy zbawienia wypełnionej przez Chrystusa49. Wspólnota
zakonna to tajemnica, ale też sakrament, a więc rzeczywistość i znak
obecności Boga w codziennym życiu osób tworzących wspólnotę żyjącą Ewangelią50.
W dokumencie Zakonnicy i promocja ludzka wydanym w 1980 r.
nazwano zakonników zobowiązującym terminem „eksperci komunii”,
a w adhortacji Vita consecrata „mistrzami komunii”, przypominając,
że powinni być w Kościele i świecie budowniczymi wspólnoty oraz
znakiem tejże komunii51. Czy tak jest istotnie? Czy samym byciem
ukazują w konkretny sposób owoce „nowego przykazania”? Czy budzą w innych wiernych tęsknotę za braterstwem bez granic?52
Jak daleko życie braterskie we wspólnocie odbiega w rzeczywistości od tego określanego mianem rodziny, wiedzą ci, którzy je praktykują, i z pewnością czują się niejednokrotnie zażenowani określaniem
ich „ekspertami” czy „mistrzami komunii”.
Zakończenie
Okres odnowy posoborowej i rozwój eklezjologii przyczyniły się
do odkrycia na nowo sensu wspólnoty zakonnej w wymiarze mistycznym i teologicznym dzięki wprowadzeniu pojęcia życia braterskiego, właściwego skądinąd wszystkim formom życia konsekrowanego.
Już ponad 40 lat trwają próby podejmowania głębszego życia braterskiego we wspólnotach na wzór tych pierwszych jerozolimskich, paPC 15; Rz 5, 5; Mt 18,20.
V. Gambari, Comunità religiosa…, s. 16-18, 25.
50
Tamże, s. 16.
51
ZPN, nr 24; Vita consecrata, nr 46; S. Bisignano, La formazione comunitaria…,
s. 423.
52
Vita consecrata, nr 85.
48
49
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chomiańskich, bazyliańskich, augustyńskich czy benedyktyńskich.
Teoretycznie omówiono i opracowano dość precyzyjnie ów model
życia, łącznie z jego projektami. Jednak praktyczna realizacja owych
rad i projektów nie wygląda najlepiej. Co więcej, życie zakonne coraz
wyraźniej traci swoje znaczenie symbolu wspólnoty kościelnej, ponieważ nie pociąga innych do wejścia w nią. Wydaje się, że problemem
całego procesu odnowy życia braterskiego są braki w formacji osób
konsekrowanych, uniemożliwiające im życie prawdą ewangelicznego
braterstwa we wspólnocie.
Fraternal Life and Brotherhood in the community life in the Institutes of
Consecrated Life and in Associations of Apostolic Life
The Code of Canon Law of 1917 regarding the religious person uses the term
„community life”. The Code of Canon Law of 1983, however, uses the term „fraternal
life in community” ( vitam fraternam in communi) and in general norms for all
Institutes of consecrated life gives in Canon 602 a definition „fraternity life” . The
goal of this article is to explain the meaning of terms used in both Codes and to
show the similarities and differences between them. Striking also is the outdated term
“community life”. To examine the above - mentioned questions the Author is going
back to the beginning of monastic life of cenobites and first monastery founders: St.
Pacoima’s, St. Basil, St. Augustine and St. Benedict, who were looking for the sense
of community life of monks referred to the First Community in Jerusalem.
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SAKRAMENTY ŚWIĘTE W ASPEKCIE
PRAWNO-HISTORYCZNYM
Treść: Wstęp. – 1. Pojęcie sakramentu w doktrynie teologicznej. – 2. Zarys rozwoju nauki o sakramentach. – 3. Doktryna kodeksowa na temat sakramentów świętych.
– 3.1. Doktryna na temat sakramentów świętych w Kodeksie prawa kanonicznego
z 1917 roku w ogólności. – 3.2. Doktryna na temat sakramentów świętych w Kodeksie
prawa kanonicznego z 1983 roku w ogólności. – Zakończenie.

Wstęp
Od niepamiętnych czasów człowiek nadawał ważniejszym wydarzeniom swego życia odświętny charakter czy też wyróżniającą się formę.
Narodziny, wkroczenie w dojrzałość, małżeństwo czy śmierć są to wydarzenia, dla których człowiek spontanicznie przełamuje szarość powszedniego dnia i tworzy „formy” ujawniające rzeczywiste wymiary
naszej egzystencji. Poprzez wspomniane wydarzenia człowiek uświadamia sobie, kim jest, można powiedzieć, że w ten sposób uroczyście
obchodzi swoją egzystencję1. Te szczególne wydarzenia ze swojego
życia człowiek wierzący łączy z przyjmowaniem sakramentów świętych, począwszy od chrztu świętego, a zakończywszy zazwyczaj sakramentem namaszczenia chorych. Można powiedzieć, że sakramenty
w życiu chrześcijanina odgrywają znaczącą rolę. Dlatego też ze względu na obdarowanie sakramentalne, jak uczy Sobór Watykański II,
„wierni powinni zachować w życiu i w pełni urzeczywistniać świętość, którą otrzymali z daru Bożego”2.
Analizując życie sakramentalne, można wyróżnić szeroki aspekt
teologiczny, a także prawny. Teologia ukazuje nam istotę sakramentu, jego pochodzenie, skuteczność itp. Natomiast prawo kanoniczne
1
2

S. C. Napiórkowski, Z Chrystusem w znakach, Lublin 1984, s. 74.
Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, nr 40.
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zajmuje się administrowaniem sakramentami. W artykule tym zostanie omówione pojęcie sakramentu w doktrynie teologicznej, zarys
rozwoju nauki o sakramentach świętych, aby przejść do zapoznania
się ze stanem prawnym odnośnie do tej rzeczywistości w Kodeksie
prawa kanonicznego z 1917 i 1983 roku oraz w Kodeksie kanonów
Kościołów wschodnich.
1. Pojęcie sakramentu w doktrynie teologicznej
Potrzeba możliwie dokładnego określenia, czym są sakramenty
święte, płynie z kilku racji m.in.:
1. ze znaczenia sakramentów w życiu chrześcijanina,
2. z niewłaściwego rozumienia sakramentów.
Znaczenie sakramentów w życiu chrześcijańskim jest duże, wrosły one głęboko w życie chrześcijańskie, tworzą podstawową strukturę Kościoła i jego zasadniczy wymiar. Nie sposób pojąć egzystencji
Kościoła bez zrozumienia, czym są sakramenty, które ją kształtują,
tym bardziej że obejmują one całe życie chrześcijanina i tworzą kult
chrześcijański3.
Sakramenty należą do tajemnic chrześcijaństwa, a tych nie da się
ściśle zdefiniować. Konstruując definicję sakramentów, pragniemy
uniknąć racjonalizowania tego, co niepoznawalne. Nie jest to profanacja tajemnicy, ale próba wskazania elementów tajemnicy, odsłoniętych człowiekowi dla jego zbawienia4.
Słowo sacramentum znane było już u starożytnych Rzymian.
Wyrazem tym określali oni przysięgę wierności składaną przez żołnierzy, a także pewną kwotę pieniędzy składaną w miejscu świętym
przez strony procesujące się w sądzie5.
Łaciński wyraz sacramentum oznacza nadawanie rzeczom nowej
właściwości, dzięki czemu Pan Bóg ma do nich szczególniejsze prawo. Czasem oznacza też przedmiot poświęcony, samą konsekrację6.
Wśród chrześcijańskich pisarzy łacińskich w starożytności dostrzegamy ewolucję treści pojęcia sakramentu. Ogólne znaczenie sakramentu jako czegoś świętego, tajemnego, Bożego, mamy u wszystkich
pisarzy łacińskich z pierwszych wieków Kościoła. Tak w starożytno3
4
5
6

S. C. Napiórkowski, dz. cyt., s. 51.
Tamże, s. 70.
W. Granat, Dogmatyka katolicka, Lublin 1961, t. VII, s. 18.
J. Van Roo, De sacramentis in genere, Roma 1957, s. 20.
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ści, jak i w średniowieczu w określeniu sakramentu dominuje kategoria znaku. Według św. Augustyna (354 – 430) sakrament to święty
znak – signum sacrum czy znak rzeczy świętej – signum rei sacra7,
a także sprawowanie pewnego obrzędu8. Mimo że nie podał święty
Augustyn ogólnej definicji sakramentu, to jednak jego pojmowanie
sakramentu jako rzeczy świętej stało się trwałą zdobyczą teologii oraz
katolickiej nauki wiary9. Święty Ambroży (340 – 397) zaproponował
inne określenie sakramentu: widzialny kształt niewidzialnej łaski – invisibilis gratiae visibilis forma10.
Określenie to przejęło średniowiecze i uzupełniło je ideą przyczynowania łaski: sakrament to nie tylko jakiś zewnętrzny znak, który
wskazuje na coś świętego, czyli łaskę, ale znak specjalny, który również sprawia to, co oznacza, jest przyczyną czegoś świętego, czyli łaski; stąd określenie sakramentu jako skutecznego znaku łaski11.
Najwyraźniej powiedział to Piotr Lombard w XII wieku i on obok
świętego Augustyna przyczynił się do wyjątkowego rozwoju teologicznej refleksji nad sakramentami12.
W Sententiarum libri quattuor Piotr Lombard (+ 1160) tak określa
sakrament: sakramentem nazywamy to, co w taki sposób jest znakiem
Bożej łaski, że jest jej podobizną i przyczyną13. Teolog ten jako pierwszy w historii sporządził pełną listę siedmiu sakramentów. Wylicza je
w następującym porządku: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, święcenia i małżeństwo14. W określeniu
sakramentu podanym przez Piotra Lombarda znajdują się elementy przyjęte później przez całą teologię średniowiecza, a także przez
Sobór Trydencki i ówczesnych teologów, przede wszystkim prawda
o tym, że sakramenty są znakami łaski i przyczyną łaski15.
Ep. 98, w: PL 33, 363-364.
Ep. 551, w: PL 33, 204.
9
I. Różycki, Podstawy sakramentologii, Kraków 1970, s. 62.
10
S. C. Napiórkowski, dz. cyt., s. 70.
11
Tamże.
12
Tamże.
13
„Sacramentum enim proprie dicitur, quod ita signum est gratiae Dei et invisibilis forma, ut ipsius imaginem great et causa existat” w: Sententiarum libri quattuor,
Quaracchi 1916, lib. IV, dist. II, cap. 4.
14
Tamże, cap. 1.
15
I. Różycki, dz. cyt., s. 95.
7
8
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W podobnym duchu sakramenty definiuje święty Tomasz z Akwinu
(1225-1274). Sakrament jest znakiem rzeczy świętej, uświęcającej
człowieka – signum rei sacra in quantum est sanctificans homines16.
Taką koncepcję sakramentu zaaprobował również Sobór Trydencki17.
Od Soboru Trydenckiego do czasów współczesnych pojęcie sakramentu nie uległo zmianie. Teologia współczesna ubogaciła tradycyjne
rozumienie sakramentów kilku wartościowymi elementami: chrystologicznymi, historiozbawczymi, eklezjologicznymi, kultycznymi i perso
nalistycznymi18.
Zdaniem jednego z teologów, G. Van Roo, sakrament jest zewnętrznym aktem kultu, za pomocą którego Chrystus przez Kościół i szafarzy, przedstawiając tajemnice swojego ciała, wskazuje i sprawia przez
wykonane dzieło (ex opere operato) uświęcenie usposobionego dobrze człowieka19.
Z kolei W. Granat w syntezie teologicznej pt.: „Dogmatyka katolicka” zestawił różne określenia, które pojawiły się w historii, by ostatecznie zaproponować własne: „Sakramenty Nowego Testamentu są
liturgicznymi, kościelnymi znakami działającego Chrystusa, który
przez te sprawcze narzędzia łaski, posługując się upoważnionymi szafarzami, jednoczy usposobionych dobrze ludzi z sobą i Kościołem”20.
Wyjaśniając powyższą definicję W. Granat podkreśla w niej jako
istotne następujące elementy: sakramenty są „znakami działającego
Chrystusa”; są znakami liturgicznymi i kościelnymi; wskazują na
Chrystusa aktualnie działającego w społeczności Kościoła, którego
On jest Głową; Chrystus posługuje się upoważnionymi szafarzami;
Chrystus przez sakramenty jednoczy nas z sobą, a sakramenty łączą nas
z Kościołem21.
Z kolei w posoborowym podręczniku dogmatyki „Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie”, omawiając „Sakramentalne życie Kościo
ła”, ks. Granat nie usiłuje proponować jakiejś definicji sakramentów;
16
Summa Theologica, ed. XXIII, Taurini – Roma 1942, Pars III, q.72, a. 4; Pars
III, q. 60, a. 2.
17
S. C. Napiórkowski, dz. cyt., s. 70.
18
Tamże.
19
G. Van Roo, dz. cyt., s. 63.
20
W. Granat, dz. cyt., s. 30.
21
Tamże, s. 30-32.
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poprzestaje na ich ogólniejszej charakterystyce22. Podobnie czyni
A. Zuberbier23.
Pierwszy Synod Rzymski, który miał być próbą przygotowania
Soboru Watykańskiego II, w rozdziale o sakramentach interesująco podkreśla chrystologiczno-kultyczny aspekt sakramentów: „Sakramenty są
to szczególne instrumenty łaski i zbawienia, przez które Jezus Chrystus
posługując się zawsze swoimi sługami aktualizuje swoje kapłaństwo dla
odkupienia dusz”24.
E. H. Schillebeeckx i M. Schmaus, teologowie współcześni, są jak
gdyby symbolem sytuacji w sakramentologii: wyraźnie unikają definiowania sakramentów i wskazują na te elementy, które muszą wchodzić
w pojęcie sakramentu, albo też podają wiele określeń cząstkowych.
Z reguły podkreślają ich wymiar chrystologiczny, personalistyczny, eklezjologiczny i kultyczny25.
E. H. Schillebeeckx26, ekspert Soboru Watykańskiego II, jest zdania, że sakramenty są dziełem Jezusa Chrystusa, ale Jezusa Chrystusa
żyjącego teraz w chwale niebieskiej. Stąd to nie on sam wypowiada
słowa i wykonuje gesty, jak mówił i wykonywał, gdy był na ziemi.
Korzysta z posługi człowieka, przede wszystkim z posługi kapłana,
który sprawuje sakramenty w zastępstwie osoby Chrystusa. Przyjmuje
zaś sakrament wierny, to jest osoba ludzka. Ponieważ sakramenty
są działaniem z jednej strony Chrystusa, a z drugiej strony wiernego, mają one charakter osobowy. Znaczy to, że Chrystus Pan, poprzez
znak sakramentalny, udziela łaski takiej, jakiej w danym przypadku
chce udzielić temu wiernemu. Wierny zaś przyjmujący sakrament
otrzymuje łaskę, ale w zależności od tego, czy mniej, czy więcej czuje
potrzebę łaski i gotów jest z niej skorzystać27.
Sakramentologię w ujęciu współczesnym można scharakteryzować
jako:
22
23
24

s. 76.

W. Granat, Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie, Lublin 1974, t. II, s. 23.
A. Zuberbier, Wierzę. Dogmatyka w zarysie, Katowice 1969, s. 18.
Prima Romana Synodus A. D. MDCCCLX, Typis Poliglottis Vaticanis, nr 363,

S. C. Napiórkowski, dz. cyt., s. 71.
E.H. Schillebeeckx, Chrystus – Sakrament spotkania z Bogiem, (tłum. A. Zuber
bier), Kraków 1966, s. 56.
27
A. Zuberbier, dz. cyt., s. 234-236; Por. M.E. Dossier-Siedlecka, Sakramentologia,
Ateneum Kapłańskie 68 (1965) nr 336-337, s. 117.
25
26
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Chrystocentryczną. Podkreśla się, że Chrystus nie tylko ustanowił sakramenty, ale że jest ich pierwszorzędnym szafarzem, że wszystkie działają Jego mocą, co ma wyrażać formuła ex opere operato, że On
sam jest prasakramentem, że uobecnia siebie i wszystkie swoje tajemnice we wszystkich sakramentach, a szczególnie w Eucharystii, że sakramenty są drogą, na której spotykamy Chrystusa, i normalną drogą (obok
słowa Bożego), na której On nas spotyka.
Eklezjalną. Podkreśla się doniosłą funkcję Kościoła w tworzeniu
sakramentów oraz wieloraki związek sakramentów z Kościołem.
Kultyczną. Podkreśla się, że właśnie sakramenty stanowią najbardziej autentyczny kult Kościoła.
Personalistyczną. Jak Sobór Trydencki akcentował elementy
obiektywne w sakramentologii (znak, działanie ex opere operato w sensie skuteczności dzięki samemu spełnieniu aktu sakramentalnego, szafarz), tak obecnie podkreśla się elementy osobistego zaangażowania
się człowieka w wydarzenie sakramentalne (sakrament to uprzywilejowany sposób spotkania osoby z Osobą, człowieka z Chrystusem; podkreśla się też ex opere operantis w sensie potrzeby właściwej dyspozycji
przyjmującego sakrament).
Egzystencjalną. Do niedawna mówiło się o uświęceniu człowieka przez sakramenty. Obecnie podkreśla się raczej uświęcenie różnych
sytuacji życiowych człowieka czy człowieka w wielu różnych sytuacjach
życiowych28.
Ogólnie można stwierdzić dynamiczny i rozwojowy charakter nauki
objawienia i Kościoła o sakramentach. Rzeczywistość sakramentalna
ukazuje się w coraz pełniejszym świetle. Dogmatyka katolicka jeszcze
raz ujawnia się jako kultura wiary, której nie da się zamknąć w raz ustalonych formułach i schematach. Nawet dogmaty nie zamykają pochodu
naprzód wciąż poszukującej refleksji teologicznej. Nie zamykają one procesu dochodzenia do prawdy, ale znaczą jego etap i otwierają perspektywy dalszych badań.
Na koniec warto dodać, że również zespół ewangelicko-katolicki
teologów niemieckich, którzy opracowali ekumeniczną „Nową księgę wiary”, dostrzegają niebezpieczeństwo definiowania sakramentów.

28

S. C. Napiórkowski, dz. cyt., s. 47.
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Nie sposób bowiem uniknąć przy definiowaniu sakramentów, jako instrumentu łaski, ich tylko jurydycznego charakteru29.
2. Zarys rozwoju nauki o sakramentach
Sakramenty zostały ustanowione w Nowym Testamencie i tak istotowo z nim się zrosły, że zbawczą ekonomię Nowego Testamentu
można nazwać ekonomią sakramentalną. Kontynuacja dzieła zbawienia rozpoczętego przez Chrystusa dokonuje się zasadniczo przez sakramenty, które nierozerwalnie wiążą się ze słowem Bożym30.
Niewątpliwie święte znaki Starego Testamentu w niejednym przypominają znaki sakramentalne Nowego Testamentu, różnią się jednak
od tych ostatnich w sposób zasadniczy:
1) nie zostały ustanowione przez Chrystusa;
2) nie były wspomnieniem i skutecznym znakiem Jego tajemnic;
3) dawały (zasadniczo) sprawiedliwość jedynie legalną.
Z tych racji trzeba je uznać jedynie za figury i cienie czy też pewnego rodzaju zapowiedzi sakramentów Nowego Przymierza31.
Ewangelie, które nie miały na celu pełnienia funkcji podręczników,
ale odnotowywały najważniejsze fragmenty przepowiadania Chrystusa,
informują, że Chrystus ustanawiał sakramenty. Święty Marek mówi
o związku chrztu ze zbawieniem: „Kto uwierzy i ochrzci się, będzie
zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony”32. Mówi o ustanowieniu
Eucharystii33, o nierozerwalności małżeństwa34. Święty Mateusz
z kolei mówi o nakazie udzielania chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego35, wskazuje na przekazanie Piotrowi władzy związywania
i rozwiązywania36 oraz przekazanie takiej samej władzy wszystkim
Apostołom37. Święty Łukasz mówi także o nierozerwalności małżeń-

J. Feiner, L. Vischer, Neues Glaubensbuch. Der gemeinsame christliche Glaube,
Freiburg 1973, s. 358.
30
S. C. Napiórkowski, dz. cyt., s. 15.
31
Tamże.
32
Mk 16, 16.
33
Mk 14, 12-25.
34
Mk 10, 2-11.
35
Mt 28, 18.
36
Mt 16, 19.
37
Mt 18, 18.
29
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stwa38 i o ustanowieniu Eucharystii39. Święty Jan w wielu miejscach,
odwołuje się do sakramentów świętych: podczas rozmowy Jezusa
z Nikodemem o odrodzeniu z wody i Ducha Świętego40, w czasie rozmowy Chrystusa z Samarytanką41, podczas przemówienia Chrystusa
o chlebie życia, czyli o Eucharystii42 podaje słowa Jezusa przekazujące Apostołom władzę odpuszczania grzechów43.
Dzieje Apostolskie ukazują pierwotną wspólnotę chrześcijańską
pulsującą życiem sakramentalnym. Kazanie świętego Piotra z pierwszych rozdziałów Dziejów Apostolskich, jak i Jego listy przeniknięte
są duchowością chrztu44.
Dzieje Apostolskie słusznie nazywane Ewangelią Ducha Świętego
zawierają cenne elementy nauki o chrzcie i bierzmowaniu w następujących fragmentach Filip udziela chrztu dworzaninowi etiopskiemu45,
Piotr i Jan wkładają ręce, udzielając Ducha Świętego ochrzczonym
w Samarii46, Apostołowie wśród modlitw i postów ustanawiają starszych47, w Efezie Paweł udziela chrztu i wkłada ręce na ochrzczonych,
udzielając im Ducha Świętego48.
Święty Paweł, który przepowiadanie Słowa Bożego uważa za podstawowy i najważniejszy instrument zbawczego posługiwania, jest
uważany przez egzegetów za teologa sakramentów49. Wypowiada,
między innymi, ważne słowa o chrzcie i Eucharystii50, obok synoptyków daje opis jej ustanowienia.
Z kolei List świętego Jakuba zawiera ważne świadectwo biblijne na
temat praktyki namaszczenia chorych o znaczeniu sakralnym51.

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Łk 16, 18.
Łk 22, 7-19.
J 3, 1-21.
J 4, 1-45.
J 6, 26-58; 7, 37-39.
J 20, 22-23.
Dz 2, 14-36.
Dz 8, 25-40.
Dz 8, 14-19.
Dz 14, 23.
Dz 19, 1-7.
S. C. Napiórkowski, dz. cyt., s. 16-17.
1 Kor 10-11.
Jk 5, 14-15.
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W pierwszych pismach patrystycznych nie spotykamy doktryny na
temat sakramentów. Herezje najstarszego chrześcijaństwa zwracały
się przeciwko dogmatom o Trójcy Świętej i Wcieleniu. Jeśli chodzi
o sakramenty, chrześcijaństwo po prostu żyło nimi i to mu wystarczało.
Świadczą o tym Didache czy Apologia św. Justyna52. Didache – najstarsze pozabiblijne dzieło literatury chrześcijańskiej czyni – wzmianki
także o sakramentach. Jest tam mowa o chrzcie wraz z opisem ceremonii, zawiera również przepiękny tekst dziękczynienia eucharystycznego53. Nadto Didache mówi o wyznaniu grzechów jako o przygotowaniu
do Eucharystii54 oraz o wybieraniu biskupów i diakonów55.
W dziele Tertuliana De corona znajdujemy wzmiankę o chrzcie
i Eucharystii. Pierwszy z sakramentów odbywał się przez zanurzenie
w wodzie, szafarzem był biskup. Sakrament ten przeżywany był w gronie wspólnoty chrześcijańskiej, w której Eucharystia stanowiła centrum
życia chrześcijańskiego56. Sakramentem Eucharystii dla Tertuliana jest
Ciało i Krew Chrystusa, prawdziwie w Eucharystii obecne57. Tertulian
wyrażał także wiarę w skuteczność pokuty na odpuszczenie grzechów, stawiał ją obok chrztu jako drugą pokutę penitenta58. Poglądy
Tertuliana zaważyły na kształtowaniu się pojęcia sakramentu nie tylko
u łacińskich Ojców Kościoła, ale poprzez świętego Augustyna, również u teologów scholastycznych.
Jednym z głównych źródeł rozwoju sakramentologii była praktyka duszpasterska. Administrowanie sakramentów stwarzało pewne problemy, które zmuszały do teologicznej refleksji. Św. Cyprian
(+ 258), będąc biskupem w Afryce, stanął wobec problemu udzielania
chrztu przez ludzi spoza Kościoła (heretyków). Narzucało się pytanie: czy chrztu, który włącza do Kościoła, może ważnie udzielić ktoś,
kto do tego Kościoła nie należy? Czy można drugiemu dać to, czego
się nie ma? Przecież chrzest jest sakramentem wiary, a heretyk poS. C. Napiórkowski, dz. cyt., s. 17.
S. Pieszczoch, Patrologia, Poznań 1964, s. 44-45.
54
„W Kościele wyznawaj grzechy swoje i nie przystępuj do modlitwy ze złym sumieniem” w: Didache 4, 14; cyt. za S. Pieszczoch, Patrologia, s. 45.
55
„Wybierzcie sobie biskupów i diakonów godnych Pana” w: Didache 15, 1; cyt.
za S. Pieszczoch, Patrologia, s. 45.
56
A. Bober, Antologia patrystyczna, Kraków 1965, s. 57.
57
De corona 3, cyt. za A. Bober, Antologia patrystyczna, s. 58.
58
I. Różycki, dz. cyt., s. 62.
52
53
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prawnej wiary nie ma. Św. Cyprian doszedł do przekonania, że chrzest
udzielany przez heretyków jest nieważny, a człowieka ochrzczonego
przez heretyka należy ponownie ochrzcić w Kościele. Rozumowanie
Cypriana wydawało się bezsporne. Jednak papież Stefan nie podzielił
tego zdania. Odwołał się do kościelnej praktyki niepowtarzania takiego chrztu i postawił ją ponad teoretycznymi rozważaniami. W ogniu
dyskusji wokół ważnego udzielania chrztu krystalizowała się myśl
teologiczna na temat dyspozycji podmiotu i szafarza chrztu, jak również obiektywnej wartości rytu sakramentalnego, co później zostało
ujęte w formule o działalności sakramentów ex opere operato59.
Święty Cyryl Jerozolimski pozostawił po sobie 24 katechezy mistagogiczne, czyli poświęcone wtajemniczeniu chrześcijańskiemu.
Mówi w nich o chrzcie, bierzmowaniu i Eucharystii. W sposób szczególny analizuje święty Cyryl w tych katechezach sprawę uczestnictwa
w Eucharystii katechumenów i chrześcijan. Mówi o postawach, gestach wykonywanych podczas sprawowania Najświętszej Ofiary.
Odrzuca tezę, głoszoną przez niektórych, iż przyjmowanie Komunii
świętej na rękę obniża szacunek wobec Eucharystii60.
Święty Augustyn wniósł do sakramentologii wiele cennych elementów. W IV wieku w Afryce sekta donatystów chrzciła ponownie
przystających do niej chrześcijan. Usprawiedliwiała swoją praktykę
zdaniem, że Duch Święty przebywa tylko w Kościele donatystów, który wyłącznie jest Kościołem prawdziwym, a zatem nie można poza
nim otrzymać Ducha Świętego. Przeciw doktrynie donatystów wystąpił św. Augustyn. Rozróżniał on sam sakrament od skutku sakramentu.
Sakrament, jak podkreślał, może być ważny, ale nieowocny. Położył
w ten sposób podstawy pod późniejsze rozróżnienie łaski sakramentalnej i charakteru sakramentalnego oraz pod pojęcie obex, czyli przeszkody stawianej łasce przez człowieka.
W komentarzach do Pisma Świętego i w De civitate Dei św.
Augustyn poruszył jeszcze kilka innych elementów, które przeszły do
teologii zachodniej i stały się trwałym dziedzictwem katolickiej nauki
o sakramentach. Chodzi o:

59
M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, Warszawa 1969, t. I, z. 2,
s. 65-69.
60
S. C. Napiórkowski, dz. cyt., s. 28-29.
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1) określenie sakramentu jako świętego znaku, znaku rzeczy świętej: signum sacrum, signum rei sacra,
2) społeczną wartość sakramentów,
3) złożoną strukturę znaku sakramentalnego, mianowicie z „ele
mentu” i ze „słowa”61, co rozwinęło się później w naukę o materii
i formie sakramentów,
4) chrystologiczny sens sakramentów, tzn. związek sakramentów
z Chrystusem62.
W średniowieczu dojrzała świadomość różnicy między ważnością
i owocnością sakramentów. Stało się to w związku z walką z konkubinatem duchowieństwa i z symonią. W XI wieku konkubinat kleru był
bardzo rozpowszechniony. Papież Grzegorz VII zdecydowanie wystąpił przeciwko tej praktyce63. Grzegorz VII podjął też walkę z symonią,
przez którą rozumie się przede wszystkim próby kupowania za pieniądze czy inne wartości, przeliczalne na pieniądze, rzeczy nadprzyrodzonych, jak dary charyzmatyczne, odpuszczenie grzechów, odpusty.
W XI w. w sposób drastyczny objęła ona kupowanie stanowisk duchownych64.
Stawiano wtedy pytania: czy ważnie sprawują sakramenty księża,
którzy wbrew ostrym zakazom prawa kościelnego żenią się lub utrzymują konkubiny? Czy ważnie sprawują sakramenty kapłani i biskupi,
którzy zostali wyświęceni i otrzymali sakrę za pieniądze? Jaką wartość
ma ich posługiwanie sakramentalne? Jaką wartość ma sakra biskupia
uzyskana drogą przekupstwa za zgodą tylko władcy świeckiego?
Zdrowy rozsądek zdawał się, przynajmniej niekiedy, usprawiedliwiać praktykę ponawiania takich święceń i sakry. Przeciwstawiał się
temu natomiast sensus Ecclesiae i praktyka Kościoła oparta na niejasnym jeszcze przeświadczeniu, że święceń kapłańskich nie powtarza
się, gdyż niosą one element niezniszczalny – charakter sakramentalny.
Pogłębiona refleksja nad tymi sprawami doprowadziła do wyraźnego

„Et in aqua verbum mundat; detrahe verbum, et quid est aqua nisi aqua? Accedit
verbum ad elementum et fit sacramentum” w: PL 35, 1840.
62
S. C. Napiórkowski, dz. cyt., s. 30.
63
J. Umiński, Historia Kościoła, Opole 1959, t. I, s. 356; Por. B. Kumor, Histroia
Kościoła, Lublin 1976, cz. 3, s. 7-17.
64
Tamże.
61
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rozróżnienia sakramentów udzielanych ważnie, choć niegodnie, od
nieważnych65.
W XII w. dojrzała definicja sakramentów. Na bazie doktryny świętego Augustyna przyjęta szeroko w teologii definicja sakramentu jako
„znaku świętego” pozwoliła bardzo wiele rytów uważać za sakra
menty. Teologowie i prawnicy nie widzieli racji, dlaczego nie można
by uważać za sakrament np. profesji zakonnej, poświęcenia kościoła,
ceremonii pogrzebowych, namaszczenia króla. Wszystkie sakramentalia spełniały definicję augustyńską. Nic więc dziwnego, że np. św.
Piotr Damian (+ 1072) wyliczał dwanaście sakramentów, m.in. namaszczenie króla, poświęcenie zakonników i zakonnic, a św. Bernard
(+ 1153) pisał, że istnieje wiele sakramentów, np. chrzest, Eucharystia,
obmycie nóg w Wielki Czwartek. Niekiedy wyliczano kilkadziesiąt sakramentów. Przełom dokonał się w XII w. na skutek tego, że
do określenia sakramentów wprowadzono pojęcie „zawierania łaski”
(continent gratiam) oraz „przyczynowania łaski” (causa gratiae).
Wprowadzenie pojęcia przyczyny łaski do definicji sakramentu przyznaje się Piotrowi Lombardowi, biskupowi Paryża (+ 1160), który
w Libri Sententiarum napisał: „Sakrament właściwie rozumiany jest
takim znakiem łaski Bożej oraz formą niewidzialnej łaski, że stanowi
jej obraz i przyczynę”66.
Średniowiecze przyniosło zjurydyzowanie sakramentologii. Prawnicy
skodyfikowali zastaną praktykę Kościoła, zwłaszcza w przedmiocie materii sakramentów. Teologia została zepchnięta na dalszy plan. Ilustracją
tak zjurydyzowanej sakramentologii może być wykład o pokucie świętego Tomasza z Akwinu67. Uderza w nim zanik problematyki ściśle teologicznej na rzecz zagadnień prawnych. Jedynie świętemu Bonawenturze
udało się ocalić w sakramentologii jej wymiar teologiczny68.
S. C. Napiórkowski, dz. cyt., s. 36.
„Sacramentum proprie dicitur, quod ita signum est gratiae Dei et invisibilis gratiae forma, ut ipsius imaginem great et causa existat”; cyt. za S. C. Napiórkowski,
Z Chrystusem w znakach, s. 37.
67
STh III, q. 84 O pokucie jako sakramencie, q. 85 O pokucie jako cnocie, q. 86
O skutkach pokuty odnośnie grzechów ciężkich, q. 87 O odpuszczaniu grzechów lekkich, q. 88 O odżywaniu grzechów odpuszczonych przez pokutę, q. 89 O odzyskiwaniu cnót przez pokutę, q. 90 O częściach pokuty w ogólności.
68
A. Pompei, Sakramenty tworzą Kościół – fundamenty sakramentów, w: Św. Bo
nawentura. Życie i myśl, Warszawa, Niepokalanów 1976, s. 319 -336.
65
66

[13]

SAKRAMENTY ŚWIĘTE

41

Papież Benedykt XIII (1334 – 1342) w roku 1341 uznał za sprzeczną z nauką Kościoła opinię Ormian, którzy utrzymywali, że sakramenty Nowego Testamentu nie sprawiają łaski69.
Leon X (1513 – 1521) w konstytucji Exsurge Domine z 15 czerwca
1520 roku odrzucił zdanie Marcina Lutra, który uczył, że herezją jest
utrzymywać, jakoby sakramenty Nowego Testamentu dawały łaski
tym, którzy nie stawiają przeszkody otrzymaniu łaski70. Papież potępił
to zdanie, ponieważ według nauki Kościoła katolickiego prawdą akurat jest to, co Marcin Luter uznał za herezję.
Sobór Trydencki musiał zająć stanowisko odnośnie do reformacyjnej nauki o sakramentach. W czasie Sesji VII, 3 marca 1547 roku
orzekł dogmatycznie, że wszystkie sakramenty są ustanowione
przez Chrystusa, jest ich siedem71, różnią się od obrzędów Starego
Testamentu72, są konieczne do zbawienia73, nie są tylko znakami otrzymanego usprawiedliwienia, ale zawierają łaskę, którą oznaczają, a także same przez się udzielają jej tym, którzy nie stawiają przeszkód74.
Sobór Trydencki potwierdził naukę tradycyjną, bowiem przejął sformułowania ze średniowiecza. Ponadto podał wykładnię nauki o sakramentach jako o rzeczach wyłącznie w kategorii znaku czy symbolu,
który oznacza, zawiera i przyczynuje łaskę. Ojcowie soborowi potwierdzili działanie sakramentów ex opere operato. Sobór Trydencki
podkreślił także personalistyczny charakter sakramentów, stwierdził,
że owocują one w człowieku dopiero wówczas, gdy otwiera się na nie,
Codicis iuris canonici fontem, vol. I-IV cura Em.mi Petri Card. Gasparri editi,
vol. VII-IX cura et studio Em.mi Iustniani Card. Seredi editi, Romae, Typis Polyglottis
Vaticanis 1923-1939, t. I, n. 40, s. 39.
70
P. Gasparri, Fontem, t. I, n. 76, s. 130.
71
Decretum primum De Sacramentis, Canones de sacramentis in genere, can. 1:
“Si quis dixerit, sacramenta novae legis non fuisse omnia a Iesu Christo Domino nostro institute: aut esse plura vel pauciora, quam septem, videlicet, baptisumu, confirmationem, Eucharistiam, poenitentiam, extremam unctionem, ordinem et matrimonium;
aut etiam aliquod hoeum septem non esse vere, et proprie sacramentum; anathema sit”,
Conciliorum oecumenicorum decreta, s. 660.
72
Decretum primum de Sacramentis, Canones de sacramentis in genere, can. 2;
Conciliorum oecumenicorum decreta, s. 660.
73
Decretum primum de Sacramentis, Canones de sacramentis in genere, can. 4;
Conciliorum oecumenicorum decreta, s. 660.
74
Decretum primum de Sacramentis, Canones de sacramentis in genere, can. 6:
Conciliorum oecumenicorum decreta, s. 660.
69
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usuwając przeszkody stawiane łasce75. Mimo że było to prekursorskie
odniesienie do sakramentów, nie było ono wystarczająco akcentowane w czasach posoborowych. Sobór nakreślił naukę o sakramentach
w duchu polemicznym, chcąc się przeciwstawić krytyce podniesionej
przez reformację76.
Po Soborze Trydenckim papieże tamtych czasów wymagali od
wiernych i od duchownych, aby wierzyli w prawdy o sakramentach
określone na Soborze Trydenckim. Jednym ze sposobów sprawdzenia
wiary było polecenie przyjmowania Trydenckiego Wyznania Wiary.
Pius IV (1559 – 1565) w Konstytucji Iniunctum nobis z 13 listopada 1564 roku polecił beneficjantom obejmującym w posiadanie beneficjum kościelne, jak również i przyjmującym godności kościelne,
składać wyznanie wiary, w którym m.in. uznają za prawdę, że jest
siedem sakramentów ustanowionych przez Chrystusa i koniecznych
ludziom do zbawienia77. Benedykt XIV (1740 – 1758) w Liście
Super ad Nos z 16 marca 1743 roku zażądał od Szymona, arcybiskupa Damasceńskiego, aby złożył wyznanie wiary przed objęciem stanowiska patriarchy Maronitów. W tym wyznaniu wiary arcybiskup
miał uznać za prawdę, że jest siedem sakramentów ustanowionych
przez Chrystusa koniecznych do zbawienia78. Podobnie Grzegorz XIII
(1572 – 1585) w Konstytucji Sanctissimus z roku 1575 polecił Grekom
składać wyznanie wiary według formuły prawie identycznej z zawartą w Konstytucji Iniunctum nobis z 13 listopada 1564 roku79. Do
uchwał Soboru Trydenckiego nawiązał również papież Grzegorz XV
(1621 – 1623) w Konstytucji Inscrutabili z 5 lutego 1622 roku, w której poucza, że sakramentów winni udzielać kapłani w sposób zgodny
z liturgią80.
W wieku XIX Kościół wiele razy przypominał naukę o sakramentach świętych jako przyczynach łaski. Pius IX (1846 – 1878)
w Encyklice Singulari quidem z dnia 17 marca 1856 roku, występując przeciwko racjonalizmowi, zaleca kapłanom, aby uczyli wiernych
„Non ponentibus obicem gratami conferre”, w: BF VII 209-221.
S. C. Napiórkowski, dz. cyt., s. 42.
77
P. Gasparri, Fonte, t. I, n. 146, s. 257.
78
P. Gasparri, Fonte, t. I, n. 335, s. 786, §44. Por. Benedykt XIV, ep. Encycl. “Ex
quo”, 1 mart. 1756: P. Gasparri, Fontes, t. I, n. 438, s. 504, §5.
79
P. Gasparri, Fontes, t. I, n. 146, s. 258, §9.
80
P. Gasparri, Fontes, t. I, n. 199, s. 379.
75
76

[15]

SAKRAMENTY ŚWIĘTE

43

wszystkiego, co jest konieczne do zbawienia, i udzielali ludowi sakramentów81.
Leon XIII (1878 – 1903) w Liście Apostolicae Curiae z 13 września
1896 roku, pouczając o święceniach udzielanych w Kościele anglikańskim, przypomniał, że sakramenty Nowego Testamentu są widzialnymi znakami niewidzialnej łaski i sprawiają łaskę, którą oznaczają82.
Sakramentologię trydencką znacznie pogłębiła Encyklika Piusa XII
Mediator Dei poświęcona liturgii. Encyklika określiła liturgię nie jako
kodeks przepisów obrzędowych, ale jako przedłużenie kapłaństwa
Chrystusa w Kościele i przez Kościół. Chrystus, najwyższy kapłan,
poprzez liturgię za pośrednictwem kapłanów razem z całym Ciałem
Mistycznym, przedłuża swoje kapłaństwo oraz swoje dzieło odkupienia. W ten sposób kontynuuje hymn chwały na cześć Ojca, zaczęty
jeszcze na ziemi83.
Takie ujęcie liturgii sakramentalnej podkreśla, że przez sakramenty działa nadal sam Chrystus, że w nich aktualizuje się odkupienie
- czyn Chrystusa, że Chrystus zbawiający obejmuje w nich człowieka i wielbi Ojca. Encyklika wyjaśnia to słowami: jest obecny w sakramentach i przychodzi (w nich do człowieka) przez swoją moc.
Praesens adest można rozumieć w ten sposób: „jest obecny i przychodzi”84. „Działanie mocą” wskazuje na skuteczność w sakramentach
Tajemnicy Paschalnej.
Mediator Dei określa liturgię jako „kult publiczny, który nasz
Zbawiciel, jako Głowa Kościoła, oddaje Ojcu niebieskiemu, i który
społeczność wiernych składa swojemu Założycielowi a przez Niego
Ojcu Przedwiecznemu”85.
Encyklika wyraźnie odróżnia skuteczność sakramentów od skuteczności modlitw i obrzędów, które nie są sakramentami. Sakramenty
działają przede wszystkim ex opere operato, sakramentalia natomiast
i inne obrzędy wywierają swój skutek w zależności od modlitwy
Kościoła ex opere operantis Ecclesiae86.
81
82
83
84
85
86

P. Gasparri, Fontes, t. II, n. 521, s. 908-909, n. 10.
P. Gasparri, Fontes, t. III, n. 631, s. 499.
Denzinger – Schönmetzer, Enchiridion symbolorum (…) n. 3841.
Praesens adest in sacramentis virtute sua” w: BF VII 646.
Tamże.
S. C. Napiórkowski, dz. cyt., s. 44.
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Encyklika podejmuje ujęcie trydenckie sakramentów, jednak podkreśla zdecydowanie aspekt dynamiczny i personalistyczny sakramentów. Mediator Dei ukazuje także potrzebę „godnego usposobienia
duszy” jako warunku owocności sakramentów. Podkreśla przez to
konieczność współdziałanie człowieka z Chrystusem we właściwym
przeżywaniu sakramentów87.
Konstytucja Soboru Watykańskiego II, wyjaśniając, czym jest liturgia, mówi, czym są sakramenty i Ofiara Eucharystyczna. Związek odkupienia z sakramentami staje się oczywisty, gdy uwzględni się fakt,
iż w liturgii dokonuje dzieło naszego zbawienia88.
Uobecniając siebie i swoje dzieło w sakramentach, Chrystus uobecnia w nich tajemnicę kultu, jaki składał i nie przestaje składać Ojcu89.
Kościół i sakramenty uświęcają prawie wszystkie wydarzenia z życia człowieka90. W ten sposób wierni łączą się w sposób rzeczywisty,
choć tajemniczy z umęczonym i zmartwychwstałym Chrystusem91.
Sakramenty nie tylko wiążą ludzi z Kościołem, ale i między sobą92.
Sprawia to szczególnie Eucharystia93. Każdy sakrament ma inną funkcję w Kościele, ale wszystkie służą jego jedności94.
Sakramenty stanowią zasadniczą tkankę życia i świętości Kościoła.
Prawdę tę raz jeszcze przypomina nauczanie Soboru Watykańskiego II.
Znamienne w tym względzie są słowa Konstytucji o Świętej Liturgii,
w której czytamy: „Celem sakramentów jest uświęcenie człowieka,
budowanie Mistycznego Ciała Chrystusa, a zwłaszcza oddawanie czci
Bogu”95.
Wspólnota kościelna, zatem jej istnienie, wewnętrzna dynamika
i rozwój, bezpośrednio zależy od aktualizowania się sakramentów
w Kościele. Przez sakramenty Kościół trwa, a jednocześnie odradza
się ciągle na nowo; staje się bardziej Kościołem – wspólnotą, zakorze-

87
88
89
90
91
92
93
94
95

Tamże.
Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, nr 1.
Tamże 5.
Tamże 61.
Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, nr 7.
Tamże 11.
Tamże 7.
Tamże 14.
Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, nr 59.
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nioną w jednym chrzcie, wzmocnioną coraz szerszym uczestnictwem
w innych sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii96.
Sobór Watykański II w Konstytucji liturgicznej Sacrosanctum concilium stwierdził, że liturgię stanowi kult oddawany Ojcu Niebieskiemu
przez Głowę oraz inne członki Ciała Mistycznego, ale oddanie czci
Bogu i uświęcenie człowieka wyraźniej łączy się z wykonywaniem
kapłańskiej funkcji Chrystusa. Nadto wskazuje na znaczenie w liturgii
znaków widzialnych, które sprawiają to, co oznaczają97. Takimi znakami są sakramenty stanowiące ośrodek całego życia liturgicznego,
najważniejsze miejsce wśród sakramentów zajmuje Eucharystia98.
Na temat sakramentów świętych mówi także Katechizm Kościoła
Katolickiego. Nie podaje on definicji sakramentu. Mówi, że sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa, i wymienia
je po kolei: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Katechizm mówi, iż
sakramenty obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty
życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego
życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać zatem pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego i etapami
życia duchowego99. Katechizm przedstawia najpierw trzy sakramenty
wtajemniczenia chrześcijańskiego, następnie sakramenty uzdrowienia i wreszcie sakramenty służące komunii i posłaniu wiernych. W tej
strukturze Eucharystia zajmuje istotne miejsce jako „sakrament sakramentów”100.
3. Doktryna kodeksowa na temat sakramentów świętych
Kanon 731 § 1 Kodeksu pio-benedyktyńskiego mówi, iż wszystkie
sakramenty, ustanowione przez Chrystusa, są szczególnymi środkami
naszego uświęcenia i zbawienia, ich administrowanie i przyjmowanie
96
T.J. Jimenez-Urresti, Ontologia a wspólnota i struktury kolegialne w Kościele,
w: Concilium 1-10 (1965) s. 605; R. Sobański, Słowo i Sakrament jako czynniki kształtujące prawo kościelne, PK 16 (1973) nr 1-2, s. 3; A. Pompei, Eucharistica celebratio
Ecclesiae aedificatio, w: Monitor ecclesiasticus 51 (1976) s. 37.
97
S. Czerwik, Pojęcie liturgii w Mediator Dei i w Konstytucji liturgicznej, w: AK
56 (1964) s. 173.
98
Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, nr 6.
99
Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1210.
100
Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1211.
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powinno się odbywać z największą starannością i szacunkiem oraz
z zachowaniem wszystkich przepisów101. Dwie racje skłaniają do specjalnego pietyzmu w tym względzie: ustanowienie sakramentów przez
Chrystusa oraz to, że są one szczególnymi środkami naszego uświęcenia i zbawienia.
Przedkodeksowe zbiory prawa kanonicznego, zarówno te prywatne, jak i oficjalne takie jak: Dekret Gracjana, Dekretały Grzegorza IX,
Liber Sextus Bonifacego VIII, Constitutiones Clementinae, nie wyodrębniały prawa o sakramentach, nie dokonał tego nawet Sobór
Trydencki. Zwartą całość tworzyły jedynie przepisy o małżeństwie
w zbiorze Dekretałów w Księdze sponsalia. Przepisy prawne o innych
sakramentach były dołączone do różnych zagadnień prawnych102.
W związku z tym, mówiąc o doktrynie prawnej Kościoła na temat
sakramentów świętych, będziemy brali pod uwagę Kodeks prawa kanonicznego z 1917 roku oraz aktualny z 1983 roku z odniesieniami do
Kodeksu kanonów Kościołów wschodnich.
3.1. Doktryna na temat sakramentów świętych w Kodeksie
prawa kanonicznego z 1917 roku w ogólności
Pierwsza część trzeciej księgi Kodeksu prawa kanonicznego z 1917
roku omawia prawną stronę sakramentów, mówią o tym kanony od
731 do 1143. Każdemu sakramentowi jest poświęcony osobny tytuł,
a dodatkowy VIII tytuł poświęcony jest sakramentaliom. Tytuł I jest
poprzedzony 6 kanonami wstępnymi. Zawierają one normy odnoszące
się do sakramentów w ogólności103, do ksiąg liturgicznych używanych
przy udzielaniu sakramentów104, do olejów świętych105, a kanon 736
porusza sprawę opłat uiszczanych przy okazji posług kapłańskich.
Kodeks prawa kanonicznego z roku 1917 w kan. 731 § 1 stwierdza, że wszystkie sakramenty Nowego Prawa są ustanowione przez
Chrystusa jako szczególne środki uświęcania i zbawiania. Dlatego

KPK 1917, kan. 731 § 1.
J. Grzywacz, O sakramentach świętych, w: Zarys Prawa Kanonicznego,
Warszawa 1968, t. III, s. 18.
103
KPK 1917, kan. 731-732.
104
KPK 1917, kan. 733.
105
KPK 1917, kan. 734-735.
101
102
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należy je sprawować i przyjmować jak najstaranniej, z największym
uszanowaniem106.
Kodeks promulgowany przez papieża Benedykta XV w kanonie
731 § 1 stwierdza też, że Kościół sam nie mógł sakramentów ustanowić. Sakramenty są czynami Chrystusa. To właśnie Chrystus, zanim opuścił świat, powierzył Kościołowi w sposób bardziej lub mniej
wyraźny, ale rzeczywisty, misję ujawniania jego zbawczego działania.
Kanon 731 § 1 nazywa sakramenty głównymi środkami uświęcania.
Słuszność tego stwierdzenia wynika chociażby z tego, że sakramenty
są ustanowione przez Chrystusa i dysponuje nimi Kościół. Jako takie
mają większe znaczenie niż wszystkie środki uświęcania107.
Z wyjątkiem chrztu żadnego z sakramentów nie może ważnie przyjąć człowiek nieochrzczony. Kanon 723 § 2 zabraniał udzielania sakramentów świętych chrześcijanom niekatolikom, nawet gdyby o nie
prosili w dobrej wierze, chyba że wyrzekli się swoich błędów i powrócili do Kościoła katolickiego. Przepis ten odnosił się także do apostatów, heretyków i schizmatyków108.
Omawiany kodeks zabraniał ponownego udzielania sakramentu
chrztu, bierzmowania i kapłaństwa, ponieważ raz przyjęte ważnie wyciskają niezatarty charakter109. W razie rozumnej wątpliwości, czy sakrament był udzielony ważnie, można było warunkowo udzielić tych
sakramentów powtórnie. Ponowienia należało dokonać niepublicznie110. Kodeks wyraźnie nakazywał to w wypadku ponawiania kapłaństwa111.
KPK 1917, kan. 731 § 1; „Cum omnia Sacramenta Novae Legis, a Christo
Domino Nostro institute, sunt praecipua sanctificationis et salutis media, summa in
iis opportune riteque administrandis ac suscipiendis diligentia et reverential adhibenda est”.
107
KPK 1917, kan 731 § 1.
108
 �����������������������������������������������������������������������������
KPK 1917, kan. 731 § 2; „Vetitum est Sacramenta Ecclesiae ministrare haereticis aut schismaticis, etam bona fide errantibus eaque petentibus, nisi prius, erroribus
reiectis, Ecclesiae reconciliati fuerint”. Zob. F. Bączkowicz, F. Baron, W. Stawinoga,
Prawo kanoniczne – podręcznik dla duchowieństwa, Kraków 1933, t. 2, s. 2.
109
KPK 1917, kan. 732 § 1; „Sacramento baptismi, confirmationis et ordinis, quae
characterum imprimunt, iterari nequeunt”.
110
A. Borowski, Warunkowe szafarstwo sakramentów, w: AK 26 (1930) s. 23.
111
 �������������������������������������������������������������������������������
KPK 1917, kan. 1007; „Quoties ordinatio iteranda sit vel aliquis ritus supplendus, sive absolute sive sub conditione, id ferii potest etami extra tempora ac secreto”.
106
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Powyższy kodeks mówił, iż przy udzielaniu i przyjmowaniu sakramentów należy ściśle zachowywać obrzędy i ceremonie zawarte
w księgach liturgicznych zatwierdzonych przez władzę kościelną112.
Paragraf drugi kanonu 733 nakazywał, aby każdy kapłan sprawował sakramenty i udzielał ich według przepisów liturgicznych swego
obrządku, a każdy wierny winien przyjmować sakramenty w swoim
obrządku. Jednocześnie kanon dopuszczał dwa wyjątki, w razie konieczności kapłan obrządku łacińskiego mógł udzielić Komunii świętej konsekrowanej przez kapłana obrządku wschodniego na chlebie
kwaszonym, a kapłan obrządku wschodniego mógł udzielić Komunii
świętej konsekrowanej przez kapłana obrządku łacińskiego na chlebie przaśnym. W obu wypadkach kapłan winien zachować własne
przepisy liturgiczne113.
Kodeks prawa kanonicznego pio-benedyktyński biskupom konsekrowanym zastrzegał udzielanie bierzmowania i kapłaństwa, a nadto poświęcenie olejów używanych przy niektórych sakramentach.
Krzyżmo, olej katechumenów oraz olej chorych poświęca biskup
w Wielki Czwartek114.
Przy administrowaniu chrztu, bierzmowania, namaszczenia chorych
i kapłaństwa należało używać olejów św. ostatnio konsekrowanych
przez biskupa w Wielki Czwartek. Olejów starych można było używać
tylko w wypadku konieczności115. Użycie nowych olejów było konieczne do godziwości aktu, a nie do jego ważności. Oleje poświęcone w Wielki Czwartek winny być rozdzielone najpóźniej do Niedzieli
Białej. Po otrzymaniu świeżych olejów stare należało spalić. Gdyby
w ciągu roku zauważono, że olejów może zabraknąć i nie będzie ich
także można dostać w katedrze, można było dolać do posiadanych olejów poświęconych czystej, niepoświęconej oliwy z oliwek, w mniejszej ilości niż pozostałe oleje poświęcone116. Proboszcz winien był
prosić o oleje św. swego biskupa. Oleje winny być przechowywane
w kościele, zamknięte na klucz, w miejscu pewnym i godnym. Tym
miejscem mogła być zakrystia, specjalna skrytka w ścianie kościoła
KPK 1917, kan. 733 § 1; Por. A. Borowski, Sakramentologia w świetle nowego
prawa kościelnego, Włocławek 1920, s. 8.
113
KPK 1917, kan. 733 § 2, kan. 866.
114
KPK 1917, kan. 734 § 1.
115
KPK 1917, kan. 734 § 1.
116
KPK 1917, kan. 734 § 2.
112

[21]

SAKRAMENTY ŚWIĘTE

49

itp. Nigdy nie można było przechowywać olejów św. w tabernakulum.
Na przechowanie olejów św. w domu mógł zezwolić ordynariusz,
o ile zachodzi konieczność lub inna rozumna przyczyna (np. daleka
odległość z plebanii do kościoła). W wypadku uzyskania takiego zezwolenia oleje św. winny być przechowywane także w odpowiednio
godnym i bezpiecznym miejscu. W czasie ostatniej wojny światowej
Stolica Święta pozwoliła na używanie starych olejów aż do ich zużycia. Na podstawie Dekretu Kongregacji Obrzędów z 4 III 1965 r. ordynariusz mógł zezwolić kapłanom, zwłaszcza używającym pojazdów
mechanicznych, aby nosili przy sobie olej chorych117.
Kodeks prawa kanonicznego z 1917 roku stwierdza, iż szafarstwo
sakramentów należy przede wszystkim do praw i obowiązków proboszcza118.
Kanon 736 przypomina, że za udzielanie sakramentów św. nie można ani wprost, ani ubocznie żądać lub prosić żadnych opłat, a już nigdy nie wolno uzależniać ich udzielenia od uiszczenia opłat. Wolno
natomiast przyjąć dobrowolne ofiary zgodnie z panującym zwyczajem119.
Kanony wstępne (731 – 736) o sakramentach Kodeksu prawa kanonicznego pio-benedyktyńskiego kończy stwierdzenie prawodawcy, iż
sakramenty należy sprawować i przyjmować z największą pilnością
i czcią, zgodnie z zasadą sancta sancte tractanda sunt120. Dalej o poszczególnych sakramentach w kodeksie pio-benedyktyńskim mówią
kanony od 737 do 1143.
3.2. Doktryna na temat sakramentów świętych w Kodeksie prawa
kanonicznego z 1983 roku w ogólności
W Kodeksie prawa kanonicznego Jana Pawła II posłudze uświęcania poświęcona jest cała czwarta Księga zawierająca 325 kanonów.
Składają się na nią kanony 840 – 848, mające charakter wstępu, po
których następuje siedem tytułów omawiających po kolei siedem sakramentów121.
117
118
119
120
121

J. Grzywacz, O sakramentach świętych, s. 21.
KPK 1917, kan. 462, 467, 468.
KPK 1917, kan. 736.
KPK 1917, kan. 736.
KPK 1983, kan. 840-848.
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Podobną treść zawiera osiem kanonów (667 – 674) Tytułu XVI
Kodeksu kanonów Kościołów wschodnich. Odnośnie do siedmiu sakramentów zawierają one pewne normy wspólne122.
Sakramenty Nowego Testamentu zostały ustanowione przez Chrystusa.
Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie (chryzmacja), Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament świeceń, małżeństwo. Sakramenty
te obejmują wszystkie etapy i wszystkie momenty życia chrześcijańskiego: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania123.
Zgodnie z kanonem 840 „Sakramenty Nowego Testamentu, ustanowione przez Chrystusa i powierzone Kościołowi, jako czynności
Chrystusa i Kościoła, są znakami oraz środkami, poprzez które wyraża się i umacnia wiara, oddawany jest Bogu kult i dokonuje się uświęcenie człowieka”124. Łatwo zauważyć, że powyższa definicja łączy
w sobie te wszystkie elementy, które są zawarte w doktrynie Soboru
Watykańskiego II na temat sakramentów. Nie wspomniano natomiast
o tym, że udzielają łaski, co wyraźnie czyni Konstytucja soborowa
o Liturgii125.
W formie swego rodzaju wyjaśnienia kanon 840 dodaje, iż sakramenty w najwyższym stopniu przyczyniają się do wprowadzenia,
umocnienia i zamanifestowania wspólnoty kościelnej126. Tenże kanon
wzywa zarówno szafarzy, jak i wiernych, aby okazywali szacunek
i należytą pilność przy sprawowaniu, jak i przy przyjmowaniu sakramentów127. Ten wniosek stanowi wezwanie, które kierował również
poprzedni Kodeks z 1917 roku128.
Prawodawca, przypominając o eklezjotwórczym charakterze sakramentów, nakazuje w kanonie 840 wierne przestrzeganie przepisów
Kościoła dotyczących ich sprawowania i przyjmowania. Nakaz ten
dotyczy zarówno szafarzy, jak i przyjmujących sakramenty. Normy
KKKW, kan. 667-674.
KKK 1210.
124
KPK 1983, kan. 840.
125
E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, Warszawa 1986, t. 3, s. 102.
126
KPK 1983, kan. 840; „Z tej to racji w najwyższym stopniu przyczyniają się do
wprowadzenia, umocnienia i zamanifestowania kościelnej wspólnoty”.
127
KPK 1983, kan. 840; „Dlatego w ich sprawowaniu święci szafarze oraz pozostali wierni winni okazać najwyższy szacunek i należną pilność”.
128
KPK 1917, kan. 731 § 1.
122
123
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prawne dotyczące sakramentów mają zapewnić ważność i godziwość,
a więc prawdziwość znaku sakramentalnego, a co za tym idzie, jego
skuteczność129.
Podstawowym warunkiem ważnego przyjęcia pozostałych sakramentów jest rzeczywiste przyjęcie chrztu. Nie wystarczy tu więc
chrzest pragnienia ani chrzest krwi. Dlatego też przy dopuszczaniu
kogokolwiek do sakramentów szafarz musi mieć pewność odnośnie
do chrztu kandydata. Musi być to pewność nie tylko co do faktu, ale
i co do ważności chrztu. Gdyby taka wątpliwość zachodziła, należy najpierw, po przeprowadzeniu starannego dochodzenia, udzielić
chrztu130.
Ponieważ od ważności chrztu zależy ważne przyjęcie pozostałych
sakramentów, niezbędna jest pewność, że sakrament ten został udzielony ważnie. Wątpliwość może dotyczyć bądź faktu udzielenia sakramentu, bądź ważności dokonanego obrzędu z racji braku właściwej
intencji lub niezachowania istotnego elementu, którego spełnienie jest
niezbędne do ważności sakramentu. Dlatego w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu starannego dochodzenia pozostaje poważna wątpliwość,
czy sakrament ten został faktycznie lub ważnie udzielony, Kościół poleca udzielić go dla uzyskania tej pewności131. Pozostałe sakramenty,
tzn. pokutę, Eucharystię, namaszczenie chorych, małżeństwo, ta sama
osoba może przyjmować więcej niż jeden raz, z zachowaniem odnoś
nych przepisów prawnych i liturgicznych.
Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są fundamentami całego życia chrześcijańskiego. Uczestnictwo w Boskiej naturze, które ludzie otrzymują w darze
przez łaskę Chrystusa, objawia pewną analogię do powstania, rozwoju
i wzrostu życia naturalnego. Wierni odrodzeni przez chrzest zostają
umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują
pokarm życia wiecznego. W ten sposób przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w coraz większym stopniu osiągają skarby
życia Bożego i postępują w doskonałej miłości132.
Prawodawca nakazuje również odpowiednie przygotowanie do
przyjęcia sakramentów. Jest to obowiązek zarówno samego kan129
130
131
132

KPK 1983, kan. 840; KKKW, kan. 667.
KPK 1983, kan. 842 § 1; KKKW, kan. 675 § 2.
KPK 1983, kan. 845 § 2; KKKW, kan. 672 § 2.
KPK 1983, kan. 842 § 2; KKKW, kan. 697; Por. KKK 1212.
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dydata, jak też osób, na których spoczywa obowiązek wychowania
i nauczania, zwłaszcza rodziców, duszpasterzy (szczególna jest tu odpowiedzialność proboszcza) i katechetów. Kompetentna władza kościelna powinna wydać normy dostosowane do warunków kraju lub
regionu133.
Zrozumiałą jest rzeczą, że katolicy powinni przyjmować sakramenty od szafarzy katolickich. Taką zasadę formułuje kanon 844 § 1:
„katolicy godziwie przyjmują sakramenty tylko od katolickich szafarzy”134.
Prawodawca przewiduje od tej zasady jednak wyjątki, kiedy to mogą
katolicy przyjmować sakramenty od szafarzy niekatolickich. Kanon
844 § 2 określa warunek, w którym katolik może godziwie przyjąć
od szafarzy niekatolickich trzy sakramenty: pokutę, Eucharystię i namaszczenie chorych135. Katolik godziwie przyjmuje wspomniane trzy
sakramenty od szafarzy niekatolickich: jeśli domaga się tego konieczność albo zaleca prawdziwy pożytek duchowy; ilekroć nie zachodzi
niebezpieczeństwo błędu lub indyferentyzmu; gdy istnieje fizyczna
lub moralna niemożliwość udania się do katolickiego szafarza136.
Zgodnie z postanowieniem kanonu 844 § 3 katoliccy szafarze godziwie udzielają sakramentów pokuty, Eucharystii, namaszczenia chorych członkom Kościołów wschodnich niemających pełnej wspólnoty
z Kościołem katolickim, gdy sami o nie proszą i są odpowiednio przygotowani137.
W sytuacji niebezpieczeństwa śmierci lub gdy przynagla inna poważna konieczność uznana przez biskupa diecezjalnego, katoliccy
szafarze mogą udzielić sakramentów: pokuty, Eucharystii, namaszczenia chorych także pozostałym chrześcijanom, niemającym pełnej
wspólnoty z Kościołem katolickim, gdy nie mogą się udać do szafa-

KPK 1983, kan. 843 § 2.
KPK 1983, kan. 844 § 1.
135
KPK 1983, kan. 844 § 2.
136
Dyrektorium ekumeniczne, AAS 59 (1967) s. 575, n. 44; Zob. M. Zaborowski,
Ewolucja dyscypliny sakramentów uzdrowienia w zakresie communicatio in sacris,
Tarnów 2008.
137
KPK 1983, kan. 844 § 3.
133
134
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rza swojej wspólnoty, sami o nie proszą i wyrażają wiarę odnośnie do
tych sakramentów138.
Przy sprawowaniu sakramentów należy wiernie stosować się do
ksiąg liturgicznych zatwierdzonych przez kompetentną władzę. Z tej
racji nikomu nie wolno własną powagą czegokolwiek zmieniać, dodawać lub pomijać139.
Szafarz powinien udzielać sakramentów według własnego obrządku, a więc w obrządku łacińskim, ewentualnie zastosować ten obrządek wschodni, do którego prawnie należy140.
Przy sprawowaniu sakramentów chrztu, bierzmowania, namaszczenia chorych i święceń oraz przy niektórych innych czynnościach
liturgicznych (np. poświęcenie kościoła, ołtarza, dzwonu) używa się
olejów poświęconych lub konsekrowanych w czasie specjalnego obrzędu141. Należą do nich: olej krzyżma (Krzyżmo), używany przy
sprawowaniu sakramentów chrztu, bierzmowania i święceń oraz przy
poświęceniach kościołów, ołtarza i dzwonów, konsekruje go wyłącznie
biskup; olej katechumenów, używany przy chrzcie, wyrażający spotęgowanie skutków egzorcyzmów i umocnienie przyjmującego chrzest
(w Polsce nie używa się go) oraz olej chorych, używany przy namaszczeniu chorych, przynoszący chorym pomoc w słabościach duszy
i ciała. Konsekracji Krzyżma i pozostałych olejów dokonuje w Wielki
Czwartek podczas specjalnej Mszy św. biskup. W razie konieczności
olej chorych oraz olej katechumenów może poświęcić prezbiter, ale
tylko podczas sprawowania obrzędów sakramentu142.
Kościół wielokrotnie przypominał, że za udzielanie sakramentów
nie wolno pobierać opłat. Zezwalał jednak na przyjmowanie dobrowolnych ofiar składanych przez wiernych lub przynajmniej tolerował
taką praktykę. Zasady te przejęło aktualne prawodawstwo Kościoła,
zwracając uwagę szczególnie na to, by nie uzależniać od złożenia ofiary sprawowania sakramentu. Prawodawca udziela prawa do ustalenia
wysokości ofiar zebraniu biskupów prowincji kościelnej (w ramach
138
KPK 1983, kan. 844 § 4; Por. M. Zaborowski, Sprawowanie sakramentów świętych w niebezpieczeństwie śmierci, Kraków 2005, s. 100-128.
139
KPK 1983, kan. 846 § 1.
140
KPK 1983, kan. 846 § 2.
141
KPK 1983, kan. 847 § 1; por. KKKW, kan. 693.
142
L. Adamowicz, Wprowadzenie do prawa o sakramentach świętych, Lublin 1999,
s. 27.
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jednej metropolii) i odpowiednim organom władzy w Kościołach
wschodnich143.
Nadużycia w tej dziedzinie są karane w prawie kanonicznym.
Jednym z tych nadużyć jest symonia, a więc „kupowanie” i „sprzedawanie” sakramentów144.
Zakończenie
Reasumując, trzeba powiedzieć, iż sakramenty święte stanowią
istotę życia chrześcijańskiego. Chociaż nie można ich ściśle zdefiniować, co widzimy na podstawie powyższych rozważań, to jednak na
przestrzeni historii teologowie podawali pewne ich określenia, czym
są i jaką rolę odgrywają w życiu chrześcijanina. Definicji sakramentu
nie podał także wydany niedawno Katechizm Kościoła Katolickiego,
wyliczył sakramenty i wskazał na ich związek z codziennym życiem
chrześcijanina. Kwestię, jak przyjmować sakramenty i nimi administrować, znajdujemy w sposób szczególny w Kodeksie prawa kanonicznego z 1917 i 1983 roku. Prawodawcy tych dwóch Kodeksów
podkreślają jednoznacznie, że sakramenty ustanowił Jezus Chrystus,
i nazywają je głównymi środkami uświęcania, które należy sprawować i przyjmować z szacunkiem i pilnością.
Holy Sacraments from a legal and historical point of view
The above analysis suggests that sacraments are the essence of Christian life.
Although it is impossible to define them precisely, over a span of history theologians
attempted to provide some designations of what they [the sacraments] are and
what their role in a life of a Christian is. The Catechism of the Catholic Church
did not provide such a definition either. It listed the sacraments and indicated their
connection with everyday life of a Christian. The question of how to administer and
receive sacraments is specified in the Codes of Canon Law of 1917 and of 1983.The
legislators of the two Codes emphasize explicitly that it was Jesus who established the
sacraments and they [the legislators] call them the main means of sanctifying which
should be administered and received with respect and diligence.

143
144

KPK 1983, kan. 848, 1264; por. KKKW, kan. 1013 § 1-2, 1461.
KPK 1983, kan. 1380; KKKW, kan. 1461.
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Wprowadzenie
Instytucja warunkowego aktu zgody występująca w Kodeksie
Prawa Kanonicznego z 1983 r.1 i w Kodeksie Kanonów Kościołów
Wschodnich z 1990 r.2 wydaje się dość złożona, bowiem: „Małżeństwa
zawierane pod warunkiem były zawsze w doktrynie Kościoła zagadnieniem trudnym i wywołującym rozbieżności zdań w tej materii”3.
Wyrażenie zgody małżeńskiej pod warunkiem stanowi okoliczność,
która może spowodować nieważność małżeństwa, z tego też względu
zaliczana jest do katalogu wad zgody małżeńskiej. W Kościele łacińskim podstawowe elementy kanonicznego pojęcia małżeństwa warunkowego pojawiły się w XII w., natomiast w Kościołach Wschodnich
w XVIII w. KPK z 1983 r. uzależnia ważność małżeństwa od rodzaju
Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus.
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Auctoritate Ioannis Pauli PP. II
�������
promulgatus, Typis Polyglottis Vaticanis 1990.
3
M. Al. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie okresu posoborowego, Katowice
1976, s. 234.
1
2
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warunku, natomiast KKKW z 1990 r. odmawia ważności jakiemukolwiek małżeństwu zawartemu pod warunkiem.
1. Pojęcie warunku
Według niektórych autorów „słowo warunek pochodzi od łacińskiego terminu conditio a raczej condicio i nie wywodzi się od cum dicere, lecz od pierwiastka dik (greckie deiknymi), co oznacza wykazywać
i odpowiada pojęciu conditio (w najogólniejszym tego słowa znaczeniu), jako stanu osobowego, gospodarczego, również może oznaczać
wymóg niezbędny do zaistnienia jakiegoś działania prawnego”4. KPK
z 1983 r. w myśl zasady omnis definitio periculosa est nie przedstawia definicji warunku. Prawo cywilne natomiast pojęcie „warunku”
czerpie z prawa rzymskiego. Według encyklopedii popularnej PWN
„warunek” w znaczeniu prawnym oznacza „zastrzeżenie, przez które
podejmujący czynność prawną uzależnia powstanie lub ustanie skutków tej czynności od zdarzenia przyszłego niepewnego”5.
Pojęcie „warunku” znaleźć można również w słowniku wyrazów
obcych, z tym że termin ten ma wiele znaczeń i może być różnie pojmowany w zależności od kontekstu i okoliczności wypowiadania6.
Jednakże pewne utrudnienie w pojmowaniu warunku w prawie kanonicznym może sprawiać kan. 1290 KPK z 1983 r., zgodnie z którym,
jeżeli chodzi o kontrakty, nakazuje czerpać pojęcia i normy z prawa
cywilnego, które przyjęte są na danym terenie także w stosunku do
spraw kościelnych. Tak więc w sprawach dotyczących kontraktów
i transakcji związanych z dobrami materialnymi stosuje się normy

S. Biskupski, Prawo małżeńskie kościoła rzymskokatolickiego, Warszawa 1956,
s. 302.
5
Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1982, s. 838.
6
Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1980, s. 800. Słownik podaje następujące znaczenia pojęcia „warunku”: warunek może być czynnikiem od którego uzależnione jest istnienie czegoś; warunkiem jest określone żądanie, wymaganie stawiane
przy zawieraniu jakiejś umowy, od którego spełnienia zależy dotrzymanie, zrealizowanie czegoś; warunek może być utożsamiany z sytuacją, w której coś się dzieje; warunek to ogół cech warunkujących bycie kimś, czymś, upoważniających jednocześnie
do wykonania czegoś; warunkiem jest zastrzeżenie mocą którego podejmujący czynność prawną uzależnia powstanie lub ustanie skutków tej czynności od zdarzenia przyszłego i niepewnego.
4

[3]

MAŁŻEŃSTWO WARUNKOWE

57

prawa cywilnego7. Gdyby natomiast normy prawa cywilnego były
sprzeczne z prawem Bożym, to nie mogą być stosowane, a ich miejsce zastępują odpowiednie normy prawa kanonicznego8. W systemie
prawa cywilnego warunek pojmowany jest jako zdarzenie przyszłe
i niepewne9. Warto zauważyć, iż istnieje różne pojmowanie terminu
„warunek”. Niektórzy autorzy twierdzą, że „warunek” jest w pewnym sensie dodatkiem do aktu prawnego10, inni natomiast uważają, że
w warunku istnieje zastrzeżenie lub oświadczenie woli, w którym strony coś zmieniają11. W prawie kanonicznym natomiast ważność dokonanego aktu uzależnia się od „jakiejś okoliczności niepewnej w danej

Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 3) w postanowieniu art. 89 przedstawia
następującą definicję warunku: „Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych
albo wynikających z właściwości czynności prawnej, powstanie lub ustanie skutków
czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego”.
8
Warto przypomnieć postanowienie kan. 1290 KPK z 1983 r., które brzmi następująco: „To, co prawo państwowe na danym terytorium postanawia odnośnie umów
zarówno w ogólności, jak i w szczególności oraz do zobowiązań, ma być zachowywane również mocą prawa kanonicznego w odniesieniu do rzeczy podlegających władzy
rządzenia Kościoła, z tymi samymi skutkami, chyba że są przeciwne prawu Bożemu
lub co innego zastrzega prawo kanoniczne przy zachowaniu przepisu kan. 1547”.
Wydawałoby się, iż norma kan. 1290 KPK sugeruje, iż treść tej dyspozycji sprawia, że
omawiane pojęcie jest jednakowe dla obu systemów prawnych, a prawo kanoniczne
czerpie to pojęcie z prawa cywilnego. Oczywiście jest to błędne myślenie z uwagi na
to, iż odmienne są źródła tego pojęcia w dwóch prawodawstwach. W systemie prawa
cywilnego warunek „Stanowi integralną, nierozłączną część czynności prawnej której
dotyczy. Jego istotą jest uzależnienie powstania lub ustania skutków czynności prawnej od określonego zdarzenia”. Z kolei dyspozycja kan. 1547 KPK z 1983 r. dopuszcza
dowód ze świadków we wszystkich sprawach, ale zawsze pod kierownictwem sędziego. I chociaż istnieją różne koncepcje pojmowania warunku to z pewnością można
powiedzieć, iż występuje zgodność co do tego, że jest nim: uzależnienie powstania
i ustania skutków prawnych od zdarzenia przyszłego i niepewnego.
9
W postanowieniu art. 89 Kodeksu cywilnego przedstawiono następującą definicję warunku: „Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, powstanie lub ustanie skutków czynności
prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego”.
10
S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga 1, część
ogólna, Warszawa 2001, s. 293.
11
Por. M. Żurowski, Aktualna problematyka aktu warunkowego, Prawo Kanoniczne
18 (1975), nr 3-4, s. 88; D. Staffa, De conditione contra matrimonii substantiam,
Romanae 1955, s. 11.
7
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chwili dla nupturienta. Warunek może w różny sposób wpływać na
ważność małżeństwa, w zależności od jego rodzaju”12.
2. Rodzaje warunku
KPK z 1983 r. odnośnie do zawarcia małżeństwa przewiduje trzy
rodzaje warunków, czyli: warunek dotyczący przeszłości, teraźniejszości i przyszłości13. Niektórzy kanoniści natomiast wymieniają jeszcze
inne rodzaje warunków, a mianowicie: warunek właściwy i warunek
niewłaściwy, który z kolei dzieli się na warunek konieczny i niemożliwy, jak również przewidują istnienie warunku godziwego i niegodziwego, warunku rozwiązującego i zawieszającego, a także warunku
wyraźnego, warunku domyślnego, warunku przyczynowego oraz warunku mieszanego czy też warunku potestatywnego i warunku sukcesywnego14. Oznacza to, iż istnieje możliwość wyodrębnienia wielu
Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 3, Olsztyn
1996, s. 156; L.A. Robittaille, Conditioned consent: Natural law and human positive
law, Studia Canonica 26 (1992), s. 75.
13
W. Góralski, Kanoniczne prawo małżeńskie, Warszawa 1985, s. 108. Autor podkreśla, iż: „W odniesieniu do małżeństwa zgodę wyrażoną warunkowo uznaje tylko
prawo kanoniczne. Zawarcie małżeństwa pod warunkiem oznacza w prawie kanonicznym, że w samym kontrakcie, niejako jakby w jego części konstruktywnej, postawiono jakiś element czy okoliczność, od której samo istnienie kontaktu zależy”. Zob.
E. Sztafrowski, Chrześcijańskie małżeństwo, Warszawa 1985, s. 126. Autor wyjaśnia, iż: „warunek dotyczący przyszłości może być zawieszający lub rozwiązujący.
Pierwszy zawiesza zgodę do czasu zaistnienia okoliczności, będącej przedmiotem warunku, np. nasze małżeństwo będzie ważne, jeśli uzyskasz dyplom studiów wyższych.
Warunek rozwiązujący sprowadza się do tego, że ktoś odwołuje swoje zezwolenie
z chwilą zaistnienia wymaganej okoliczności, np. rozejdziemy się w przypadku, gdy
się okaże, że nasze charaktery są niedobrane”. Poza tym zgodnie z poglądem tego autora warunek może być możliwy lub niemożliwy, a jest to uzależnione przede wszystkim od tego, czy okoliczność stanowiąca treść warunku może zaistnieć lub nie. Autor
wymienia też warunek konieczny, w sytuacji, gdy okoliczność będąca przedmiotem
warunku musi się zdarzyć, a także warunek niekonieczny, którego spełnienie zależy
od woli człowieka.
14
P. J. Viladrich, Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i interpretacji
w kanonicznych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa (kanony 1095-1107
Kodeksu Prawa Kanonicznego), S. Świaczny (tłum.), Warszawa 2002, s. 369-372.
Warto w tym miejscu przypomnieć stwierdzenia autora, który wyjaśnia znaczenie wielu typów warunków. I tak warunek właściwy, to taki, który „charakteryzuje się decyzją nupturienta uzależniającą skuteczność jego konsensu od zaistnienia wydarzenia
przyszłego i niepewnego”. Warunkiem niewłaściwym zaś jest taki warunek, w którym
„wydarzenie nie jest przyszłe albo nie jest niepewne”. Wobec tego autor wskazuje, iż
12
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form warunkowych, możliwych do zastosowania przez nupturientów
w celu zabezpieczenia swej zgody15.
Warto zauważyć, że od warunku można odróżnić inne okoliczności, które nie mają wpływu na ważność małżeństwa i dość często
mylone są ze zgodą warunkową. Z uwagi na to niektórzy autorzy podkreślają, iż: „Woli warunkowej nie można mylić z innymi różnymi
dodatkami, które często towarzyszą zgodzie małżeńskiej konkretnego podmiotu”16. Ponadto istotną sprawą jest fakt nieutożsamiania warunku chociażby z przyczyną, zobowiązaniem czy też demonstracją.
W związku z tym w rzeczywistości różnica między wymienionymi
terminami a warunkiem może być trudna do zauważenia, ponieważ
wśród „warunków niewłaściwych dotyczących przyszłości wyróżnia się warunki konieczne i niemożliwe: pierwsze to takie, w których wydarzenie, choć jest przyszłe, nie
jest niepewne, ponieważ spełni się nieuchronnie (…) drugie to takie, w których wydarzenie, choć jest przyszłe, jest niemożliwe do zrealizowania”. Autor podkreśla, że
znaczenie praktyczne posiadają warunki niewłaściwe „dotyczące przeszłości albo teraźniejszości (…), w których wydarzenie odnosi się do faktów z przeszłości albo zdarzeń teraźniejszych już dokonanych, ale o których nic się nie wie albo jeszcze się ich
z całą pewnością nie stwierdziło”. Ponadto wyróżnia się warunki niegodziwe niekwalifikowane, w których „wydarzenie jest obiektywnie niemoralne, jeśli nawet przyczyną
tej niegodziwości lub nieuczciwości nie jest bezpośrednia sprzeczność z wartościami
istotnej struktury małżeństwa”. Z kolei warunkami „niegodziwymi kwalifikowanymi
albo contra substantiam nazywa się warunki, w których: „wydarzenie jest niemoralne wskutek bezpośredniej sprzeczności z elementami, przymiotami i istotnymi celami
małżeństwa”. Pozostałe warunki są godziwe, „chociaż mogą być one nieodpowiednie
albo nierozważne”. Warunek rozwiązujący występuje wtedy, gdy „zamiarem podmiotu jest rozwiązanie węzła małżeńskiego od momentu, gdy wydarzenie się nie spełni” natomiast warunek będzie zawieszający, gdy „intencją podmiotu jest zawieszenie
powstania węzła małżeńskiego aż do momentu dokonania się wydarzenia”. Warunek
wyraźny zaistnieje wtedy, gdy „wola dołączenia go do zgody została wyrażona w formie oczywistej, jasnej, wyszczególnionej i określonej”. Warunek będzie domyślny
lub ukryty, jeżeli „pozytywną wolę dołączenia go, chociaż nie sformułowało się jej
bezpośrednio, można z moralną pewnością wnioskować z innych faktów albo pewnych zachowań podmiotu”. Ponadto warunek może być przyczynowy, gdy „spełnienie
się wydarzenia nie zależy od woli ludzkiej” albo mieszany, gdy „wydarzenie zależy
w części od woli ludzkiej i w części od przypadku”. Jednocześnie można wyróżnić
warunek potestatywny, którego „wypełnienie zależy od woli drugiej zainteresowanej strony” lub sukcesywny, którego „wypełnienie zależy od nieokreślonego kontynuowania dobrowolnego zachowania albo działania drugiej strony, albo nawet osoby
trzeciej”.
15
W. Góralski, Kanoniczne prawo…, s. 108.
16
P. J. Viladrich, Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny…, s. 372.
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zgodnie z tym, co twierdzą niektórzy autorzy: „Kluczem do ich odróżnienia jest – w przypadku wątpliwości – należyte odczytanie wolitywnej intencji podmiotu, uwzględniającej przede wszystkim słowa,
przy pomocy których ona się wyraża. Chodzi o stwierdzenie, czy pod
różnymi figurami i formami nie kryje się pozytywna intencja uzależnienia od nich powstania węzła”17. Wobec tego można powiedzieć,
że główną różnicą, jaka zachodzi pomiędzy warunkiem a przyczyną,
czyli motywacją do zawarcia małżeństwa, jest właśnie to, iż przyczyna nie stanowi woli warunkowej w sytuacji, gdyby nawet była podstawowym motywem zawarcia małżeństwa.
W związku z naturą aktu prawnego istotne wydaje się uzyskanie
odpowiedzi na następujące pytanie: czy na akt warunkowy składa się
jeden akt woli wyrażony przez nupturienta (nupturientów), czy też na
uzależnienie zgody przez wprowadzenie warunku potrzeba kilku aktów woli? Wyjaśnienie tej wątpliwości można uzyskać, posiłkując się
poglądami niektórych kanonistów, którzy zgodnie uznają, iż w akcie
warunkowym nie istnieje podwójny akt woli, czyli jeden zgadzający
się, a drugi zmieniający poprzedni, ponieważ: „Człowiek (…) zdolny
do refleksyjnego działania – podobnie jak ma to miejsce przy symulacji, jednym aktem dokonuje aktu fałszywego, chociaż na zewnątrz jest
on pozornie prawdziwy – tak samo tutaj jednym aktem uzależnia swoją zgodę na małżeństwo od okoliczności niepewnej”18. Poza tym należy zauważyć, że motywy działania nie są aktem warunkowym, z tym
że powinny zaistnieć w podmiocie działającym, żeby samo działanie
Tamże.
D. Staffa, De conditione contra matrimonii…, s. 11. Według D. Staffa nie można robić rozróżnienia pomiędzy samą zgodą małżeńską, czyli samym aktem woli i jego
przedmiotem, którym jest zgoda na prawdziwe małżeństwo. Ponadto w przypadku,
gdyby przedmiot małżeństwa byłby inny, nie mielibyśmy do czynienia ze zgodą małżeńską w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz powstałby twór, którego nie moglibyśmy
nazwać małżeństwem. Zob. F. Capello, Tractatus canonico moralis. De sacramentis, vol. V, De matrimonio, Romanae 1961, s. 556. Według tego kanonisty przy akcie
warunkowym zgoda jest skierowana równocześnie do dwóch przedmiotów, z których
wybrany zostaje jeden, w zależności od spełnienia się okoliczności przyszłej niepewnej. Z kolei w sytuacji spełnienia się okoliczności lub zdarzenia przyszłego, od którego
uzależnia się zgodę, strona zainteresowana wyraża zgodę i chce małżeństwa, w sytuacji przeciwnej natomiast nie godzi się na nie. Z uwagi na to podczas zaistnienia aktu
warunkowego powinien zaistnieć motyw powodujący wyrażenie zgody i przyczyna,
dla której zgodę się zawiesza albo neguje lub ogranicza.
17
18
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warunkowe miało sens. W związku z tym chociaż istnieją motywy podwójne, to i tak akt warunkowy jest czymś jednym19.
Ogromnie trudną kwestią jest ustalenie zaistnienia warunku, chociażby z tej racji, iż stanowi to podstawę do wydania wyroku przez sąd
kościelny. Rota Rzymska natomiast, ustalając zgodę warunkową, wymienia kilka kryteriów, którymi są: przedmiot warunku, intencja osób,
stan wątpliwości i reakcja na niespełnienie się warunku. Przedmiotem
warunku jest uzależnienie zgody małżeńskiej od okoliczności przyszłej i niepewnej. Z kolei brak przedmiotu, od którego uzależnia się
małżeństwo, z pewnością świadczy o niewystępowaniu warunku.
Z uwagi na to warunek może doprowadzać do poważnych konsekwencji. Według niektórych autorów: „Łatwiej jest go udowodnić, jeśli
M. Al. Żurowski, Aktualna problematyka aktu warunkowego, Prawo Kanoniczne
18 (1975) nr 3-4, s. 91. Autor podkreśla, iż akt warunkowy nie istnieje u osoby, u której
nie ma żadnych wątpliwości w chwili działania, niezależnie od tego, czy stan ten byłby wynikiem podstępu, czy też błędu. Zatem istotą aktu warunkowego jest: „uprzednie
poznanie podwójnej możliwości, z których jedną zdecydowanie się wybiera a drugą
odrzuca. Wątpliwość (…) nie musi być pozytywna ani specyficzna, wystarczy, aby
była negatywna. Powstaje ona z braku pewności, czy w danym wypadku zdarzenie
czy okoliczność, na której działającemu zależy, istnieje bądź nie”. Zob. P. J. Viladrich,
Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i interpretacji…, s. 378. Autor podkreśla,
że: „konsens uzależniony od warunku zawiera pozytywną wolę jednego lub obojga
nupturientów zawieszenia skuteczności zgody, którą jednak się wyraża, do momentu spełnienia się czegoś, co nie tylko jest przyszłe, niepewne lub nieznane, ale jest
zewnętrzne i niezależne w stosunku do woli małżeńskiej, i na co przenosi się powstanie węzła. (…) To roszczenie powoduje przerwanie ciągłości przyczynowej między
momentem wyrażenia zgody, co się dokonuje, a momentem jej pełnej skuteczności,
co się zawiesza. W tym przerwaniu bezpośredniej przyczynowości nie tylko istnieje
anomalia chronologicznej separacji pomiędzy momentem wyrażenia zgody i momentem powstania węzła, z całym ryzykiem jakie niesie ze sobą zawieszenie węzła, fikcją prawną przenoszenia wstecz jego skutków i możliwością odwołania początkowej
zgody. W rzeczywistości o wiele bardziej głębszą anomalią powstającą właśnie poprzez wolę podmiotu stawiającego warunek, jest przeniesienie wewnętrznej, wyłącznej i skutecznej siły konsensu do przyczyny zewnętrznej: niepewnego wydarzenia”.
Wobec tego powstanie warunku powoduje przerwanie ciągłości pomiędzy momentem
wyrażenia zgody a momentem jej pełnej skuteczności. Tak więc wola warunkowa zawiera inklinację woli nupturienta w kierunku niepewnego wydarzenia, którego istnienie jest do tego stopnia konieczne, iż tylko w sytuacji, kiedy dojdzie do jego spełnienia
się, nupturient chce węzła małżeńskiego. Zatem można powiedzieć, iż istotą intencji
warunkowej jest skierowanie woli nupturienta na spełnienie się wydarzenia niepewnego, ale koniecznego dla niego samego, ponieważ od jego realizacji będzie uzależniona jego zgoda.
19
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w odczuciu danej osoby jego przedmiot jest sprawą doniosłą, wchodzi w zakres substancji przyszłego małżeństwa lub kiedy stawiano go
w powiązaniu z istotnymi przymiotami życia małżeńskiego”20.
Rota Rzymska do kryteriów ustalania warunku zalicza także wątpliwość. Z analizy wyroków rotalnych wynika, że pozytywna wątpliwość początkowa nie jest absolutnie konieczna do występowania
warunku, ponieważ wystarczy wątpliwość negatywna, która wynika
z braku pewności odnośnie do wystąpienia pewnych okoliczności czy
też cech, od których chce uzależnić kontrakt. Jednocześnie należy zauważyć, iż warunku nie stawia się koniecznie z racji niepokoju albo
wątpliwości, tylko wskutek przezorności w formie zabezpieczenia się
przed czymś, czego się właściwie nie zna dobrze21. Poza tym wątpliwość początkowa nie jest koniecznie wymagana przy stawianiu warunku, a przecież może dojść do tego, że sam warunek wystąpi bez
wątpliwości22. Wobec tego można powiedzieć, iż z orzecznictwa Roty
Rzymskiej wynika, że określenie odpowiednich kryteriów, na podstawie których należy oceniać postawiony warunek, ma istotne znaczenie
w sądownictwie kościelnym, ponieważ ułatwia tym samym sędziom
przeprowadzenie postępowania dowodowego na okoliczność właśnie
powstania warunku.
3. Geneza warunku
Instytucja małżeństwa zawieranego pod warunkiem ma swój początek w prawie kościelnym. I chociaż prawo rzymskie znało pojęcie warunku, zwłaszcza przy działaniu prawnym, to z całą pewnością
dotyczył on przyszłości, natomiast nie była znana instytucja małżeństwa zawieranego pod warunkiem. W Księgach Starego Testamentu
zaś można znaleźć przykłady aktu warunkowego23. W prawie żydow20
J. Laskowski, Małżeństwo zawierane warunkowo w świetle wyroków Roty
Rzymskiej, Prawo Kanoniczne 24 (1981) nr 1-2, s. 180.
21
Por. SRR. Dec., vol. 44 z dnia 9 grudnia 1952 r., c. Brennan, s. 657, nr 9; SRR
Dec., vol. 54 z dnia 14 listopada 1968 r., c. Pinna, s. 1962, nr 3; SRR Dec., vol. 60
z dnia 15 grudnia 1968 r., c. Mattioli, s. 865, nr 3.
22
Por. SRR. Dec., vol. 22 z dnia 22 lutego 1940 r., c. Rogers, s. 232, nr 300; SRR.
Dec. vol. 48 z dnia 20 listopada 1956 r., c. Pasquazi, s. 906, nr 4; SRR. Dec., vol. 219
z dnia 23 listopada 1971 r., c. Rogers, s. 337, nr 47; SRR. Dec., vol. 20 z dnia 23 lutego 1976 r., c. Pinto, s. 4784, nr 6.
23
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Księga Kapłańska 26,3. Warto
przytoczyć fragment tekstu, gdzie napisano, iż: „Jeżeli będziecie postępować według
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skim wewnętrzna intencja nie miała znaczenia, dlatego też nie miała wpływu na ważność lub nieważność aktu. W praktyce dość często
przy akcie zaślubin dodawano jakiś warunek, od którego spełnienia
zależała ważność czy też nieważność danego związku małżeńskiego, zwłaszcza wtedy, gdy był to warunek, który odnosił się do stanu
aktualnego, a mianowicie był to warunek dotyczący teraźniejszości.
W takiej sytuacji, gdyby doszło do niewypełnienia się warunku, to
małżeństwo uważane byłoby za nieważne – wówczas żona mogłaby
zostać oddalona bez tzw. listu rozwodowego24.
Jeżeli chodzi o źródła prawa kanonicznego, zwłaszcza okresu dekretałowego, to nie można wskazać na występowanie regulacji dotyczących aktu warunkowego. Niemniej jednak nie można też całkowicie
wykluczyć nawet minimalnego wpływu prawa rzymskiego, chociaż
nie istnieją na to dowody. Używanie warunku szczególnie w prawie
rzymskim nie było dość często stosowane, ale zdarzały się przypadki
występowania warunku, z tym że w przypadku zwykłych kontraktów,
nie można natomiast wskazać, że stosowano warunek do małżeństwa.
Niektórzy autorzy wyjaśniają to tym, iż wówczas nie można było do
umowy dołączyć warunku, z uwagi na to, że małżeństwo zawierane
było poprzez uroczysty akt, który składał się z coemitio i confarreatio,
jak również z tej racji, iż małżeństwo powstawało ze stypulacji, a ten
akt nie przyjmuje warunków zależnych od niepewnego zdarzenia25.
Problematykę dotyczącą warunku można znaleźć przy okazji zawierania zaręczyn. I chociaż początkowo zabraniano warunkowego zawierania zaręczyn, to później zostało to zmienione i dopuszczano tę
moich ustaw i będziecie strzegli przykazań moich wprowadzając je w życie, dam wam
(…)”. Jeżeli lub będzie wierny Bogu, to on da mu urodzaj, plony, pokój, itp. W dalszej części tekstu stwierdzono, że: „Jeżeli zaś nie będziecie mnie słuchać i nie będziecie wykonywać tych wszystkich nakazów, jeśli będziecie gardzić moimi ustawami,
jeżeli będziecie się brzydzić moimi wyrokami tak, że nie będziecie wykonywać moich nakazów i złamiecie moje Przymierze, to ja obejdę się z wami odpowiednio (…)”.
Następnie Bóg wymienia konsekwencje takiego postępowania, czyli mówi o nieurodzaju i coraz cięższych karach. Wynika z tego, iż postępowanie Boga uzależnione jest
od postępowania ludu izraelskiego. Można powiedzieć, że warunek ten uzależniony
od działania jednej ze stron.
24
R. Weigand, Die bedingte Eheschliessung im kanonischen Recht, München
1963, s. 86.
25
W. Wołodkiewicz, Prawo rzymskie, Warszawa 1993, s. 89.
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formę, z tym że pod warunkiem godziwym, ale nie zezwalano na małżeństwo pod warunkiem26.
Zastanawiając się nad problematyką dotyczącą małżeństwa warunkowego istotne wydaje się przypomnienie dwóch tekstów, które
z pewnością nie są związane z instytucją małżeństwa warunkowego,
ale mogą stanowić podłoże rozwoju tej instytucji. Pierwszy pochodzi
z synodu partykularnego, natomiast drugi od Świętego Augustyna.
W obu tekstach chodzi o zawarcie zaręczyn, które zawierane są, ale
pod warunkiem nawrócenia, czyli przyjęcia chrześcijaństwa. I chociaż
nie chodzi w tej sytuacji o małżeństwo warunkowe, bo nawet gdyby
było zawarte, to z pewnością byłoby nieważne z racji przeszkody, jaką
byłby związek z osobą nieochrzczoną27. Niemniej jednak wpływ na
wypracowanie koncepcji małżeństwa warunkowego ma tzw. Szkoła
Paryska, która przyczyniła się do opracowania i wyjaśnienia terminów
związanych z warunkiem przeciwnym istocie małżeństwa28. Zgodnie
z opinią niektórych autorów instytucja małżeństwa warunkowego ma
swój początek w XII w., bowiem wówczas zaczęła upowszechniać się
doktryna stwierdzająca, iż zgoda jest przyczyną sprawczą małżeństwa,
dlatego też rozumienie małżeństwa jako umowy pozwalało stosować
do niego reguły prawa rzymskiego, które dotyczyły warunku29.
Rozważając w dalszym ciągu problematykę związaną z małżeństwem warunkowym, należałoby przypomnieć doktrynę scholastyczną, w której występują trzy opinie na temat stosowania warunku.
Pierwsza opinia stwierdza, iż warunek dodany do zgody małżeńskiej
pozostaje bez skutku prawnego. Druga opinia zaś wskazuje na to, że
każdy warunek doprowadza do tego, że małżeństwo staje się nieważne.
Trzecia natomiast, przeważająca, bo od 1222 r. dopuszczała istnienie
zgody warunkowej w małżeństwie i właśnie ona została przyjęta przez
jurysprudencję30. Jednakże podstawowe elementy kanonicznego pojęcia małżeństwa warunkowego zostały przedstawione w XII w. przez
M. Al. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie okresu…, s. 115.
M. Al. Żurowski, Powstanie kanonicznej koncepcji warunkowego zawarcia
małżeństwa, Analecta Cracoviensia 7 (1975), nr 1, s. 495.
28
M. Al. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie okresu…, s. 115.
29
Por. W. Góralski, Kanoniczne prawo…, s. 209.
30
Por. J. Prader, Il consenso matrimoniale condizionato nella disciplina canonica
Latina e orientale, w: Iustus Iudex, Festgabe für Paul Wessemann zum 75, Geburstag
von seinen Freuden und Schülern, Essen 1990, s. 280.
26
27
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papieża Innocentego IV. Ojciec św. dopuszczał możliwość zawarcia
zarówno zaręczyn, jak i małżeństwa pod warunkiem, z tym że w sytuacji powstania warunku godziwego. Poza tym papież Innocenty IV
stwierdził, iż w takiej sytuacji ważność małżeństwa zostaje zawieszona, dopóki okoliczność przyszła i niepewna nie spełni się31. Podobnie
Henryk de Segusio w dziele zatytułowanym Summa potwierdza możliwość zawieszenia ważności zaręczyn lub małżeństwa, ale w sytuacji,
gdyby wystąpił warunek możliwy i godziwy, z kolei do innych kontraktów nakazuje stosować koncepcję rzymską32.
Z kolei dekretały Grzegorza IX z 1234 r. przedstawiają trzy kategorie warunku. Pierwszy to warunek niemożliwy i niegodziwy,
a więc taki, który uznaje się za niepostawiony. Drugi natomiast to warunek przeciwny istocie małżeństwa, czyli taki, który powoduje nieważność. Trzeci zaś to warunek godziwy i możliwy, który zawiesza
zgodę małżeńską do chwili spełnienia się warunku. Poglądy zawarte w dekretałach upowszechniły się i przetrwały do czasów Kodeksu
Prawa Kanonicznego z 1917 r.33 Zatem można powiedzieć, iż z analizy materiałów źródłowych wynika jednoznacznie, że już od XIII w.
w kanonistyce funkcjonuje pogląd na istnienie odrębnego pojęcia warunkowego zawarcia małżeństwa, w którym od okoliczności przyszłej
i niepewnej uzależniona jest ważność zawartego małżeństwa, a więc
jego istnienie, a nie skuteczność, jak to miało miejsce w prawie rzymskim. W takiej też formie po pewnych niewielkich zmianach instytucja aktu warunkowego znalazła swoje miejsce w prawie kościelnym.
4. Warunek w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r.
Problematyka małżeństwa warunkowego w Kodeksie Prawa Kano
nicznego z 1917 r. została uregulowana w postanowieniu kan. 109234.
Z treści tego kanonu wynika, że: „Warunek raz postawiony i nieodwołalny: § 1. Jeżeliby odnosił się do przyszłości i był konieczny, albo
Cytuję za M. Al. Żurowski, Powstanie kanonicznej koncepcji…, s. 506.
Innocentinus IV, In quinque libros decretalium, X, 4, 5, 1, Lungduni 1578, s. 304.
32
Cytuję za M. Al. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie…, s. 201. Henricus
de Segusio, Summa Aurea IV, de conditionibus appositis in desponsatione vel allis
contractibus, nr 12, Lyon 1537, s. 204.
33
M. Al. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie okresu…, s. 144.
34
Codex Iuris Canonici P II X Pontifices Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV
auctoritate promulgatus, AAS 9 (1917), p. II.
31
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niemożliwy bądź też niegodziwy, ale nie przeciw istocie małżeństwa,
należy uważać jako nie postawiony. § 2. Jeżeliby odnosił się do przysz
łości a był przeciw istocie małżeństwa, sprawia że jest ono nieważne.
§ 3. Jeżeliby odnosił się do przyszłości a był godziwy, ważność małżeństwa zawiesza. § 4. Jeżeliby odnosił się do przeszłości albo teraźniejszości, małżeństwo będzie ważne lub nie, o ile to, co podpada pod
warunek, istnieje lub nie”. Przedstawiona dyspozycja stwierdza, iż
ważność małżeństwa była uzależniona od rodzaju aktu warunkowego.
Ówczesne przepisy kodeksowe zawierały trzy kategorie warunków,
czyli: warunek odnoszący się do przyszłości, teraźniejszości i przeszłości. Poza tym warto zaznaczyć, że zapisy KPK z 1917 r. przewidywały także pewne ich odmiany. Niemniej jednak w rzeczywistości
sformułowanie postanowienia kan. 1092 okazało się skomplikowane,
a niektórych przypadkach nawet bardzo niejasne z uwagi na to, iż inspirowało się równocześnie trzema opcjami prawnymi, które zostały
wyżej przedstawione.
Zastanawiając się nad normą kan. 1092 § 1 KPK z 1917 r., można
dojść do wniosku, że prawodawca sugerował się poglądem, zgodnie
z którym dołączenie na serio do zgody małżeńskiej warunku niemożliwego do spełnienia się, ale który będzie również można udowodnić, doprowadzi do nieważności małżeństwa, ponieważ w ten sposób
uwarunkowana zgoda nie istnieje i istnieć nie będzie. Ponadto wydaje się, że nikt rozsądny w sprawie ogromnie istotnej, jaką jest przecież małżeństwo, nie będzie stawiał warunku, który musi się spełnić
lub jest niemożliwy do spełnienia, chociażby z uwagi na to, iż postawienie takiego warunku będzie postępowaniem niegodziwym35.
35
M. Al. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła Katolickiego,
Katowice 1987, s. 143. Zob. P. J. Viladrich, Konsens małżeński…, s. 383 – 384. Autor
zaznaczył, że co do warunków dotyczących przyszłości, koniecznych, niemożliwych
i niegodziwych niekwalifikowanych zastosowano kryterium uznania je za niepostawione. Poza tym wyjaśnił, iż: „W rzeczywistości, jeżeli udowodniło się, że nupturient
poważnie postawił warunek, uważając to, co konieczne za niepewne, to co niemożliwe za możliwe i naprawdę chcąc tego, co niegodziwe niekwalifikowane, wówczas takie warunki, które prawo uznawało jako nie postawione, były oceniane przez doktrynę
i orzecznictwo jako rzeczywiście dołączone, pozostawiając w zawieszeniu powstanie węzła aż do spełnienia się wydarzenia koniecznego lub niegodziwego i powodując nieważność małżeństwa w przypadku wydarzenia obiektywnie niemożliwego”.
Istotna kwestią na którą należy zwrócić uwagę był fakt dotyczący sprzeczności między
przepisem prawa a praktyką orzeczniczą odnośnie warunków nie postawionych. Poza
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W analizowanym postanowieniu prawodawca wskazuje, że w sytuacji,
gdyby zaistniał warunek konieczny, to: „małżeństwo byłoby ważne lub
ważność byłaby zawieszona aż do czasu spełnienia się go. Ponieważ
w tym wypadku realizacja warunku jest pewna, nie będzie on miał
charakteru warunku w ścisłym tego słowa znaczeniu. Raczej oznaczałby termin, od którego małżeństwo zacznie obowiązywać”36.
Postanowienie kan. 1092 § 2 KPK z 1917 r. dotyczy postawienia
warunku przyszłego, ale przeciwnego samej istocie małżeństwa, któremu prawodawca odmawia ważności aktu dokonanego pod właśnie
takim warunkiem. Z kolei, gdyby warunek nie był przeciwny istocie
małżeństwa, to byłby uznawany za niedodany. Niektórzy autorzy tłumaczą, że warunkiem przeciwnym istocie małżeństwa jest warunek,
który niweczy samą umowę małżeńską, z tego też względu warunek
może albo zwracać się przeciwko prawu stron w stosunku do siebie,
albo być skierowany przeciwko trwałości tego prawa, jak również
przeciw jego jedności37. Inni kanoniści natomiast podkreślają, iż watym Autor podkreśla, iż ważną sprawą było to, że przyjęcie „z tytułu domniemania iuris tantum – warunków koniecznych i niemożliwych wywołało rujnującą dezorientację wobec prawdziwej woli małżeńskiej i powagi intencji warunkowej”. Ponadto
Autor dodaje, że: „obiektywna niemoralność warunków niegodziwych niekwalifikowanych powodowała, iż do konsensu – uznawanego iuris tantum za ważny – dołączano całe mnóstwo elementów niegodziwych, niemoralnych i nieuczciwych, których
zdolność do współistnienia z prawdziwą wolą małżeńską i możliwość a fortiori uzależnienia od nich samego powstania sakramentu małżeństwa ich istnienia była wręcz
skandaliczna”.
36
M. Al. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie okresu…, s. 293-294.
37
S. Biskupski, Prawo małżeńskie kościoła rzymskokatolickiego, Warszawa 1956,
s. 306. Warto zaznaczyć, że warunki niegodziwe kwalifikowane, a więc sprzeczne
z istota małżeństwa rozpatrywane w § 2 postanowienia kan. 1092 KPK z 1917 r. zostały potraktowane zgodnie z taką opcją prawną, która odmawia ważności zgodzie
uzależnionej od takich warunków. Jednocześnie należy zauważyć, że w tradycji kanonicznej już od dekretału Si condiciones papieża Grzegorza IX nie było żadnej wątpliwości co do tego, że taki właśnie konsens jest nieważny. W związku z tym, jeśli
chodzi o rzeczywistą podstawę nieważności, to zarówno doktryna, jak i orzecznictwo
zaczęły wyjaśniać, że warunki contra substantiam były prawdziwymi pozytywnymi
wykluczeniami małżeństwa lub jego istotnych części, z tym, że w praktyce przybierały postać pozornego warunku. Zob. P. J. Viladrich, Konsens małżeński…, s. 381
i 384-385. Autor podkreśla, że: „jeżeli anomalie wprowadzane do systemu przez zgodę warunkową są dlań zbyt uciążliwe – jest uznanie, że ten typ zgody – zawarcie
małżeństwa pod warunkiem – jest radykalnie przeciwny albo przynajmniej poważnie
nieodpowiedni w stosunku do natury małżeństwa kanonicznego; w konsekwencji pra-
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runek taki musiał być postawiony pozytywnym aktem woli, ponieważ: „Pozytywny akt woli, przez który wyklucza się wszelkie prawo
do aktu małżeńskiego ma miejsce wówczas, jeżeli kontrahent ma intencję zawarcia małżeństwa, lecz jednocześnie wyklucza pozytywnie
wszelkie zobowiązanie do aktów zdatnych samo przez się do zrodzenia potomstwa”38.
Z kolei z dyspozycji kan. 1092 § 3 KPK z 1917 r. wynika, że gdyby warunek był godziwy i odnosił się do przyszłości, to wówczas
zawieszałby ważność małżeństwa do chwili spełnienia się warunku.
W związku z tym, aby można było w sposób godziwy postawić taki
warunek, musiałaby istnieć dość istotna kwestia do tego, aby doszło
do zawarcia tego małżeństwa, jak również musiałby istnieć jakiś powód do tego, aby można było czekać na spełnienie się warunku39.
wodawca może zdecydować o nie uznaniu ważności małżeństw ustanowionych poprzez zgodę warunkową, niezależnie od tego, czy warunek się zweryfikuje, czy nie.
To rozwiązanie jest korzystne na tyle, że likwiduje anomalię w systemie małżeńskim
zgody warunkowej, bez ryzyka zastąpienia jej wolą prawa. Jednak to rozwiązanie zakłada nie uznanie prawdziwej woli małżeńskiej, która przecież istnieje, karcąc niejako bardziej perypetie biograficzne skłaniające nupturienta ze słusznej przyczyny do
dołączenia warunku, niż brak prawdziwej woli małżeńskiej”. Poza tym warto dodać,
że Instrukcja Kongregacji Sakramentów z dnia 29 czerwca 1949 r. wprowadziła wymóg wcześniejszej konsultacji i zgody Ordynariusza miejsca do godziwego dołączenia
warunków. Autor wyjaśnia, że: „w odróżnieniu od autentycznej intencji małżeńskiej,
choćby jej skuteczność była uzależniona od istnienia niepewnego wydarzenia (…) warunkach contra substantiam od samego początku nie ma prawdziwej woli małżeńskiej,
lecz jej wolitywna nieobecność całkowita albo częściowa, ponieważ taki warunek polega właśnie na pragnieniu braku całkowitego albo częściowego, ale w każdym razie
istotnego. (…) zupełna lub częściowa nieobecność istoty małżeństwa nie może być
wydarzeniem niepewnym (…) nie może zaistnieć prawdziwa intencja małżeńska, chociaż uzależniona od warunku (…) wola małżeństwa i równocześnie wola nieobecności jego istoty jest oczywistą sprzecznością – bez większych trudności wnioskuje się,
że (…) warunki contra substantiam nie są prawdziwymi warunkami, chociaż prawodawca uznaje nieważność konsensu od nich uzależnionego (…) stanowią autentyczne
wykluczenia symulacyjne zgody i to jest bardziej trafny fundament nieważności małżeństwa w ten sposób zawartego”.
38
W. Szafrański, Motywy prawne z tytułu warunku przeciwko istocie małżeństwa,
Polonia Sacra 4 (1955), s. 392.
39
Instrukcja o kanonicznym badaniu narzeczonych, Olsztyn 1946, nr 39, s 21.
Warto zaznaczyć, że Instrukcja Episkopatu o kanonicznym badaniu narzeczonych
z dnia 9 września 1946 r. przewidywała w sytuacji postawienia warunku godziwego
konieczność zbadania, czy zainteresowany chce w sposób godziwy sprawdzić urzeczywistnienie się warunku. Wobec tego, jeśli wszystkie elementy istnieją, to wów-
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Postanowienie kan. 1092 § 4 KPK z 1917 r. wprowadza zasadę
dotyczącą tego, że małżeństwo zawarte pod warunkiem odnoszącym
się do przyszłości lub teraźniejszości jest ważne lub nie w zależności od tego, czy jego przedmiot istnieje, czy też nie. Wprowadzenie
tego typu warunków wynikało z uznania, że małżeństwo ma charakter
umowny, bowiem wzięto pod uwagę fakt, że skoro w innych umowach uznaje się warunki co do przeszłości i teraźniejszości, to z tego
też względu należy je uznać także w małżeństwie. Wobec tego, gdyby istniała możliwość dodania warunku godziwego odnoszącego się
do przeszłości lub do teraźniejszości, małżeństwo byłoby ważne lub
nie w zależności od tego, czy to, co zastrzeżono, istnieje, czy też nie.
Z pewnością stosowanie tego postanowienia kodeksowego nie budziło
żadnych wątpliwości, z tym że trudności nasuwały się wtedy, gdy chodziło o warunki niegodziwe albo niemożliwe do spełnienia. Dlatego
też warto przypomnieć wypowiedź św. Tomasza, który wyjaśnił, że:
„jeżeli warunek jest czasu teraźniejszego a nie sprzeciwia się małżeństwu, godziwy czy niegodziwy, małżeństwo istnieje, gdy przedmiot
warunku istnieje, nie ma małżeństwa, gdy i przedmiotu warunku nie
ma”40.
czas do godziwego zawarcia małżeństwa warunkowego wymagane było dodatkowe
zezwolenie ordynariusza. Zob. P. J. Viladrich, Konsens małżeński…, s. 385-386.
Autor wyjaśnia, że: „warunki godziwe dotyczące przyszłości sprawiły w zgodzie
wszystkie charakterystyczne skutki właściwego warunku, włącznie z ich anomaliami, czyli istnienie zgody małżeńskiej aktualnie wyrażonej, chociaż z zawieszoną skutecznością, rozłam między in fieri i in facto esse, wolitywne przeniesienie skutecznej
władzy na przyczynę zewnętrzną – wydarzenie przyszłe i niepewne – przeniesienie
efektów wstecz przy użyciu fikcji prawnej z momentu spełnienia się wydarzenia do
początkowego momentu wyrażania konsensu, a w międzyczasie możliwość odwołania wyrażonej zgody”. Jednocześnie odpowiada na następujące pytanie, czyli: czym
w rzeczywistości jest zgoda wyrażona lecz możliwa do odwołania? Autor stwierdza,
że: „dylematem (…) była dopuszczalność konsensu możliwego do odwołania i jego
zgodność z naturą i szczególną mocą małżeństwa sakramentalnego. Problem ten znika w stosunku do zgody podporządkowanej warunkowi dotyczącemu przeszłości
i teraźniejszości, ponieważ w tych sytuacjach wydarzenie już się dokonało w momencie wyrażenia zgody, chociaż podmiot trwa w niepewności co do tego, wskutek czego małżeństwo jest ważne albo nieważne w zależności od tego, czy istnieje lub nie
przedmiot warunku, przy czym akceptacja tego typu zgody warunkowej nie powoduje
obiektywnego zawieszenia powstania węzła małżeńskiego”.
40
M. Al. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła…, s. 296. Autor
wyjaśnia, że Thomas Sanchez w stosunku do warunków niegodziwych ustala tę samą
zasadę co św. Tomasz, z tym że w stosunku do warunków niemożliwych i zgodnie
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Z przedstawionych rozważań na temat pojmowania warunku
w KPK z 1917 r. wynika, że zapisy kodeksowe dopuszczały zawieranie małżeństwa pod warunkiem godziwym dotyczącym przyszłości.
Można zatem powiedzieć, że warunek ten zawieszał ważność małżeństwa do czasu spełnienia się okoliczności. Tak więc, jeżeli warunek
nie spełnił się, to zgoda małżeńska stawała się bezskuteczna. Wobec
tego małżeństwo można było uzależnić tylko od warunku zawieszającego, a nie rozwiązującego. Z kolei gdyby postawiono warunek rozwiązujący, to małżeństwo byłoby od początku nieważne, z tej racji,
że warunek taki jest sprzeczny z istotnym przymiotem małżeństwa,
jakim jest nierozwiązalność.
5. Analiza kan. 1102 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.
Rozważania dotyczące postanowienia kan. 1102 KPK z 1983 r.41
będą obejmowały poszczególne typy warunku, bowiem prawodawca
kościelny w nowym kodeksie nie eliminuje całkowicie małżeństwa
warunkowego, można powiedzieć, że nawet uważa, iż warunek jest
i będzie zawsze obecny w małżeństwie. Z tego też względu należy
zastanowić się nad problematyką dotyczącą warunku odnoszącego się
od przyszłości oraz warunku odnoszącego się do przeszłości i teraźniejszości.

z jego opinią należy je odrzucić. Poza tym podkreślono, że tezę tę popierał wybitny
kanonista Piotr Gaspparri. Jednocześnie zaznaczono, że zapisy kodeksowe z 1917 r.
nie wprowadzają żadnego rozgraniczenia pomiędzy warunkiem godziwym i niegodziwym, możliwym do spełnienia i niemożliwym, odnoszącym się do teraźniejszości i przyszłości, i to bez żadnej różnicy stwierdza, że małżeństwo jest ważne lub nie,
jeśli przedmiot warunku istnieje lub nie istnieje w chwili zawierania małżeństwa.
Wobec tego można wysunąć wniosek, że wszystkie warunki co do teraźniejszości
i przeszłości należało traktować w jednakowy sposób.
41
Postanowienie kan. 1102 KPK z 1983 r. brzmi następująco: „§ 1. Nie można ważnie zawrzeć małżeństwa pod warunkiem dotyczącym przyszłości. § 2. Małżeństwo zawarte pod warunkiem dotyczącym przeszłości lub teraźniejszości jest ważne lub nie,
zależnie od istnienia lub nieistnienia przedmiotu warunku. § 3. Warunek zaś, o którym
mowa w § 2, nie może być godziwie dołączony, chyba że za pisemną zgodą ordynariusza miejsca”.
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5.1. Wpływ na ważność małżeństwa warunku odnoszącego się
do przyszłości
Nowe spojrzenie na problematykę związaną z zawieraniem małżeństwa pod warunkiem dotyczącym przyszłości zostało wprowadzone w KPK z 1983 r. Można powiedzieć, że po pierwsze prawodawca
kościelny chciał uniknąć podważenia zasady nieodwołalności zgody
małżeńskiej wyrażonej w postanowieniu kan. 1057 § 242, z uwagi na
to, że zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego pod warunkiem
dotyczącym przyszłości spowodowałoby oddalenie skuteczności zgody w czasie, a więc ważność małżeństwa byłaby zawieszona do momentu spełnienia się warunku. Dlatego też prawodawca kościelny,
wprowadzając takie uregulowanie, chciał wyeliminować stan niepewności, jaki z pewnością mógłby powstać. Poza tym mogłaby wówczas
powstać wątpliwość, czy takie małżeństwo istnieje, czy też nie. Po
drugie natomiast prawodawca kościelny chciał wyeliminować różnego rodzaju anomalie, które mogłyby powodować akceptację stanu
zawieszenia między wyrażeniem zgody a zaistnieniem węzła małżeńskiego, oczywiście nie na skutek możliwości odwołania konsensu, ale
przede wszystkim z uwagi na problemy doktrynalne i niewyjaśnione
sytuacje faktyczne możliwego dopełnienia małżeństwa. W obecnych
zapisach kodeksowych dwa wymienione cele łączą się43. W związku
42
Zgodnie z dyspozycją tego przepisu „Zgoda małżeńska jest aktem woli, którym
mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa”.
43
P. J. Viladrich, Konsens małżeński…, s. 387-388. Autor podkreśla, że: „Opcja
prawodawcy za nie uznaniem ważności warunku dotyczącego przyszłości, z powodu niejasnych i skomplikowanych sytuacji, które stwarza ten typ warunków, mimo
że jest ze wszech miar słuszna i uzasadniona, jest tylko z Prawa pozytywnego. (…)
uznanie, że zgoda odwołalna nie jest prawdziwą zgodą małżeńską, wyraża lepsze poznanie Prawa naturalnego i w nim ma swój fundament”. Poza tym Autor zaznacza,
że: „odwołalna zgoda, która (…) została wyrażona warunkowo – zawiera zastrzeżenie wewnętrznej możliwości odwołania, na co pozwala stan zawieszenia zgody wskutek warunku dotyczącego przyszłości, uznawana jest przez prawodawcę za nieważną
z Prawa naturalnego, ponieważ nie uznaje się jej za prawdziwą zgodę małżeńską”.
Autor jednocześnie wyraża następujący pogląd: „gdy zaistnieje taka intencja zastrzeżenia sobie odwołania zgody, mamy do czynienia z konsensem nieważnym, nie tylko przez intencję warunkową, ile przez brak prawdziwej zgody, a w związku z tym
mamy do czynienia z przypadkiem wykluczenia z kan. 1101 § 1 wyrażonego w formie warunkowej. Natomiast taka fattispecie, w której wolą podmiotu jest wywołanie
zawieszenia powstania węzła aż do spełnienia się przyszłego wydarzenia – chociaż
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z tym w myśl tego, co twierdzą niektórzy autorzy, kwestią istotną jest
udowodnienie, że warunek dotyczący przyszłości został postawiony,
co z kolei oznacza, że taki dowód może doprowadzić do tego, iż małżeństwo będzie uznane za nieważne44.
Niektórzy autorzy podkreślają, że w sytuacji, gdy jakikolwiek warunek dotyczący przyszłości zostanie kategorycznie wyrażony, będzie on niweczył bez wyjątku zgodę małżeńską45. Wobec tego, jeśli
zastrzeżone wydarzenie będzie przyszłe, to z pewnością nie będzie
miało żadnego znaczenia, czy warunek będzie godziwy, czy też niegodziwy albo konieczny lub niemożliwy, przyczynowy czy mieszany, ponieważ w każdym przypadku będzie powodował nieważność
małżeństwa. Z uwagi na to postępowanie dowodowe będzie opierało się na wykazaniu, że podmiot miał intencję postawienia warunku,
która wcześniej nie została odwołana, nawet w momencie zawierania
małżeństwa. Zatem taka intencja będzie wystarczająca do tego, aby
zaistniała możliwość nieważności konsensu, bez względu na naturę zaistniałego wydarzenia46. Jednocześnie należy zauważyć, że uzabez zastrzeżenia sobie odwołalności i z prawdziwa wola zawarcia małżeństwa – jest
oczywistym przypadkiem zgody warunkowej, mimo wszystko nieważnej, ale w tym
przypadku wskutek włączenia warunku dotyczącego przyszłości, który z Prawa pozytywnego nie jest uznawany w obowiązującym prawodawstwie, choć był uznawany
w przeszłości”.
44
L. A. Robittaille, Conditioned consent: Natural law and human positive law,
Studia canonica 26 (1992), s. 75-110.
45
W. Góralski, Kanoniczne prawo…, s. 205.
46
Tamże. Warto zwrócić uwagę na wypowiedź Autora, w której porusza problematykę związaną z tym, czy warunek podnoszący okoliczność rozciągniętą w czasie
można uznać za warunek dotyczący przyszłości. Autor przedstawia pozytywna odpowiedź, przy czym przytacza orzecznictwo Roty Rzymskiej, które zaprzecza takiej właśnie tezie. Dlatego też warto przypomnieć, że orzecznictwo rotalne pod rządami KPK
z 1917 r. kwalifikowało tego typu warunek jako dotyczący teraźniejszości. Zgodnie
z nim oczekiwanie na spełnienie się okoliczności rozciągającej w czasie zawiesza
małżeństwo na czas nieokreślony, co z pewnością w takiej sytuacji staje się absurdem. Wobec tego Autor wyjaśnia, że przedmiot takiego warunku występuje lub nie już
w samym momencie wyrażenia konsensu i jest nim właśnie wola. Zatem, jeżeli taka
wola maiłaby miejsce w chwili zawierania umowy małżeńskiej, to byłaby od początku ważna. Autor natomiast zaznacza, że według jego opinii uzasadnienie przedstawione przez Rotę Rzymską budzi wiele wątpliwości. Z tego też względu Autor wyjaśnia,
że utrzymanie takiej regulacji obecnie byłoby jego zdaniem utrudnione przede wszystkim z uwagi na intencję prawodawcy kościelnego co do usunięcia tego wszystkiego,
co może ograniczać lub pomniejszać wspólnotę całego życia małżonków. W związku
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leżnienie zgody małżeńskiej przez strony od warunku dotyczącego
przyszłości stanowi okoliczność istotną i z tego względu powinno być
podane do wiadomości osobie przygotowującej przyszłych małżonków
do sakramentu małżeństwa, i to najpóźniej w chwili wstąpienia przez
nich w związek małżeński. Niektórzy autorzy zaznaczają, iż: „Jest to
konieczne do tego, aby można było podjąć niezbędne kroki zmierzające do tego, aby przyszłe małżeństwo było ważnie zawarte”47. Zatem
wydaje się zasadne przypomnienie Instrukcji Konferencji Episkopatu
Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim48, z której wynika, że na proboszczu ciąży obowiązek przeprowaz tym Autor podkreśla, że ta kategoria okoliczności, od których uzależnia się zgodę
małżeńską, powinna być zakwalifikowana do warunków odnoszących się do przyszłości, powodujących nieważność małżeństwa. Pogląd wyrażony przez Autora potwierdza inny znany kanonista. Zob. L. A. Robittaille, Conditioned consent…, s. 79-80.
Autorka (obrońca węzła małżeńskiego w Vancouver Regional Tribunal) zaznacza, że
postawienie warunku rozciągniętego w czasie dokonuje się poprzez umowę zawartą
w teraźniejszości, z tym że skutki takiej umowy zweryfikują się dopiero w przyszłości. Zdaniem Autorki niedopuszczalne jest kwalifikowanie warunku rozciągającego
w czasie, jako okoliczności dotyczącej teraźniejszości, chociażby z uwagi na to, że
może zdarzyć się, iż okoliczność rozciągająca w czasie może zweryfikować się pod
koniec życia małżonków i wówczas pomimo zawarcia przez strony takiego małżeństwa mielibyśmy do czynienia ze stanem zawieszenia małżeństwa aż do momentu
zweryfikowania się tej okoliczności. Ponadto Autorka dodaje, że nie można mieć do
czynienia ze stanem zawieszenia małżeństwa, ponieważ małżeństwo jest ważne lub
nieważnie zawarte.
47
P. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Tarnów 2000, s. 143.
48
Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Koś
ciele katolickim z dnia 13 grudnia 1989 r., nr 36-43, w: C. Krakowiak, L. Adamow
 icz,
Dokumenty duszpastersko – liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1998), Lublin 1999.
Warto jeszcze dodać, że do Instrukcji dołączono odpowiedni wzór protokołu z rozmów
kanoniczno – duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa. W części
III noszącej tytuł: Wady oświadczenia woli zawarcia małżeństwa, w pozycji 18 znajdują się trzy pytania związane z warunkiem, na które oczywiście strony – narzeczeni powinni podać odpowiednią odpowiedź. Nie ulega wątpliwości, iż pytania te mogą
ujawnić duszpasterzowi, czy strony – narzeczeni – chcą zawrzeć małżeństwo pod jakimś warunkiem. Z tego też względu można przytoczyć te pytania: 1. Czy są stawiane
jakieś wymagania, od których uzależnia się zawarcie lub trwanie małżeństwa? 2. Czy
wymagania nie mają formy warunku? 3. Jakie jest stanowisko drugiej strony w sprawie? Zatem duszpasterz, sporządzając protokół przedślubny, powinien poinformować
strony, że od postawionego przez nie warunku może zależeć ważność małżeństwa,
z tego też względu duszpasterz powinien zapytać każdą stronę – narzeczonych –
(osobno), czy nie uzależniają ważności małżeństwa, które chcą zawrzeć, od czegoś,
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dzenia i spisania protokołu przedślubnego, w którym oprócz danych
osobowych strony powinny odpowiedzieć na zamieszczone pytania,
z których można uzyskać odpowiedź na to, czy narzeczeni są dotknięci przeszkodami małżeńskimi, czy też w ich przypadku mogą wystąpić
wady oświadczeń woli, szczególnie odnośnie do zgody warunkowej.
Kończąc rozważania związane z wpływem warunku dotyczącego
przyszłości na ważność małżeństwa, należałoby postawić następujące pytanie: czy małżeństwo tak zawarte jest nieważne z prawa natury, czy może jest nieważne też z prawa stanowionego? Odpowiadając
na tę wątpliwość, należy wyjaśnić, iż w doktrynie istnieje spór na temat źródeł pochodzenia nieważności małżeństwa. Niektórzy autorzy,
będący zwolennikami poglądu, według którego defekt konsensu pochodzi z prawa naturalnego, uważają, że postawienie warunku przez
kontrahenta wiąże się z przekonaniem, iż w momencie zawierania
małżeństwa nie istnieje ścisłe zobowiązanie49. Poza tym podkreślają,
że istnienie takiego typu przeświadczenia nie jest do pogodzenia ze
skutecznością konsensu. Wobec tego, jeżeli nupturient stawia warunek, to wówczas nie myśli on o zawieszeniu zgody małżeńskiej, tylko
o rozwiązaniu małżeństwa. Z uwagi na to tę formę warunku można
określić jako conditio de futuro resolutiva. Zatem można powiedzieć,
że podstaw dyspozycji zawartej w kan. 1102 § 1 KPK z 1983 r. należy upatrywać w założeniu, że konsens małżeński nie może zostać
zastąpiony przez żadną ludzką władzę. Podobną opinię przedstawiają inni kanoniści, stwierdzając, że w przypadku zawarcia małżeństwa
na czym im w szczególnie zależy. Wobec tego, gdyby duszpasterz dowiedział się od
stron, iż uzależniają lub zamierzają uzależnić swoją zgodę małżeńską od sprawy dotyczącej przyszłości, to powinien doprowadzić do odwołania takiego warunku. Gdyby
natomiast jedna ze stron tego nie uczyniła, to wówczas duszpasterz nie może dopuścić
do zawarcia sakramentu małżeństwa. Gdyby zaś jedna ze stron odwołała warunek, to
wtedy duszpasterz musi dokonać odpowiedniego zapisu w protokole przedślubnym
i może dopuścić do zawarcia małżeństwa. W przeciwnym wypadku, a więc gdyby
warunek dotyczący przyszłości nie został odwołany, małżeństwo będzie nieważne.
Poza tym duszpasterz powinien pouczyć narzeczonych, że stawianie przed ślubem
warunków świadczy o wyrachowaniu i nie ma nic wspólnego z prawdziwą miłością.
Duszpasterz powinien również wziąć pod uwagę przypadki, które uzasadniają zawarcie małżeństwa pod warunkiem, ale tylko co do przeszłości lub teraźniejszości, dlatego też w każdym przypadku powinien poinformować strony o skutkach postawionego
warunku.
49
L. Notaro, Retroattivita o irretroattivita del can. 1102 § 1, Città del Vaticano
1993, s. 66.
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pod warunkiem co do przyszłości konsens nie istnieje z prawa naturalnego50. Należy zauważyć, że poglądy niektórych autorów stwierdzające, że przeszkoda ta pochodzi z prawa naturalnego, nie mają poparcia,
natomiast większość kanonistów uważa, że tytuł ten pochodzi z prawa
pozytywnego51.
Analizując sprawę wprowadzenia do KPK z 1983 r. odmiennego
uregulowania małżeństwa zawartego pod warunkiem dotyczącym
przyszłości, w stosunku do KPK z 1917 r. można powiedzieć, że uniknęło ono wielu kłopotliwych kwestii. KPK z 1917 r. dopuszczał możliwość zawarcia małżeństwa pod warunkiem dotyczącym przyszłości,
z tym że postawiony warunek nie mógł być przeciwny istocie małżeństwa. Z kolei w przypadku postawienia warunku koniecznego,
niemożliwego albo niegodziwego powodowało, iż takie warunki były
uznawane za niedodane. KPK z 1983 r. natomiast sprawę małżeństwa
zawartego pod warunkiem dotyczącym przyszłości reguluje w sposób
prostszy, bowiem stanowi, że nie można ważnie zawrzeć małżeństwa
pod jakimkolwiek warunkiem dotyczącym przyszłości. Ponadto nie
ma znaczenia rodzaj warunku dotyczącego przyszłości, jaki dołączyła
jedna ze stron albo obie strony do swojej zgody małżeńskiej, ponieważ i tak takie małżeństwo zostanie zawarte nieważnie.
5.2. Wpływ na ważność małżeństwa warunku odnoszącego się do
przeszłości lub teraźniejszości
Postanowienie kan. 1102 § 2 KPK z 1983 r. stwierdza, że prawodawca kościelny będzie stosował tę samą regulację prawną do
warunku dotyczącego przeszłości, jak i teraźniejszości. Z zapisów kodeksowych wynika, że postanowienie to nie rozróżnia typów warunków, jakie można dołączyć do przeszłości lub teraźniejszości. Z tego
też względu można przypuszczać, iż można używać wszelkich warunków, nawet koniecznych, niemożliwych lub niegodziwych, z tym że
muszą one dotyczyć przyszłości lub teraźniejszości. Ustawodawca kościelny podaje tylko jedno ograniczenie, jakim jest uzyskanie pisemnej
zgody od ordynariusza miejsca w celu godziwego dołączenia jednego z tych warunków do zgody małżeńskiej, o czym informuje norma
50
G. Dzierżon, Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna,
Warszawa 2002, s. 250.
51
W. Góralski, Kanoniczne prawo…, s. 209-210.
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kan. 1102 § 3 KPK z 1983 r. Można zatem powiedzieć, że wyrażenie zgody na dołączenie jakiegokolwiek warunku dotyczącego przeszłości lub teraźniejszości jest jak najbardziej uzasadnione, chociażby
z uwagi na to, że fakt, od którego uzależnia się wyrażenie zgody, już
się dokonał lub jest w trakcie realizacji i nie będzie powodował zawieszenia skuteczności konsensu. Wynika z tego, że te kategorie warunków obiektywnie nie opóźniają momentu wyrażenia zgody52. Aby
zaś nie doprowadzać do obiektywnego zawieszenia, a zwłaszcza odwołalności zgody, prawodawca kościelny stwierdził, iż można uznać
ważność takiego sposobu zabezpieczenia się w sytuacji wątpliwości
i niepewności, których nupturient doświadcza w przedmałżeńskim
procesie biograficznym.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w zgodzie uzależnionej od warunku dotyczącego przeszłości lub teraźniejszości nie można dopuścić
zastrzeżenia odwołania zgody w czasie subiektywnej niepewności, do
czasu, kiedy strona lub strony nie upewnią się co do wydarzenia już
dokonanego53. Wobec tego, gdyby zaistniała taka sytuacja, że strona
P. J. Viladrich, Konsens małżeński…, s. 390-391. Autor podkreśla, że: „zgoda
nigdy nie pozostaje w obiektywnym stanie zawieszenia w czasie którego byłoby możliwe jej odwołanie. Wydarzenie będące przedmiotem takiego warunku już obiektywnie
się dokonało, a jedynie nupturient jest w stanie subiektywnej wątpliwości lub niweczy
co do jego spełnienia się (np. jeśli odbyłeś już służbę wojskową, jeżeli jesteś ślubnym
dzieckiem, jeżeli to prawda, że otrzymałeś spadek, jeżeli nigdy nie byłeś żonaty, jeżeli
otrzymałeś już dyplom akademicki czy zawodowy, itd.)”. Poza tym Autor wyjaśnił, iż:
„w okresie subiektywnej niepewności odwołanie zgody, które kontrahent faktycznie
może zamierzać, powinno uważać się tak obiektywnie nieskuteczne i bez znaczenia,
jak zamiar odwołania zgody wyrażonej w formie zwykłej i bezwarunkowej”.
53
P. J. Viladrich, Konsens małżeński…, s. 392-394. Autor podkreśla, że: „Do ważnego dołączenia warunku dotyczącego przeszłości lub teraźniejszości konieczny jest,
po pierwsze, pozytywny akt woli, którego przedmiotem jest powiązanie skuteczności
zgody w wydarzeniem wystarczająco określonym, i po drugie, by warunek ten nie był
odwołany przed, lub w samym akcie zawarcia małżeństwa”. Jednocześnie Autor zaznacza, że: „Akt dołączenia warunku, tak jak i akt jego odwołania, powinien być pozytywnym aktem woli, ponieważ tylko nupturient poprzez swoją wolę może sprawić, że
skuteczność jego zgody małżeńskiej przeniesie się na przyczynę zewnętrzną w stosunku do niej (…) nie spełnienie się jakiegoś wydarzenia”. Jednocześnie Autor wyjaśnia,
że: „Może się zdarzyć, że ktoś, kto w ciągu znajomości przedślubnej doświadcza wielu
wątpliwości czy niepewności co do jakiegoś faktu, a często co do przymiotu drugiego
nupturienta, uzna zweryfikowanie się jego istnienia jako nieodzowny warunek do kontynuowania lub zerwania takiej znajomości. Nie będzie w niczym dziwnym zamiana
konieczności weryfikacji faktu – czyli niepewnego przymiotu – w warunek, ponieważ
52
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lub strony miałyby pozytywną intencję zastrzeżenia sobie możliwości odwołania konsensu, to wtedy nie można mówić o zgodzie warunkowej wynikającej z postanowienia kan. 1102 § 1 KPK z 1983 r.,
tylko należy zastrzec rozerwalność wyrażoną pod pozorem warunku
niewłaściwego, a to już należy do normy kan. 1102 § 2 KPK. Poza
tym trzeba dodać, że konsens ważnie uzależniony od warunku dotyczącego przeszłości lub teraźniejszości, jako zgoda aktualnie wyrażona, jest z pewnością nieodwołalny, w myśl dyspozycji kan. 1057
§ 2 KPK.
Istotną kwestią wymagającą rozważenia jest przede wszystkim
przedmiot uzależniający akt zawarcia małżeństwa, który pomaga
w odróżnieniu zwykłego warunku przedmałżeńskiego, od autentycznej zgody warunkowej. Zatem należy zauważyć, że autentyczny warunek występuje wówczas, gdy intencją stron jest uzależnienie samego
istnienia małżeństwa od jakiegoś zdarzenia, choć tego typu uzależnienie wystąpi dopiero przy okazji różnych niepewności dotyczących
kontynuacji albo zerwania narzeczeństwa, czyli uzależnienia od nich
właściwego węzła małżeńskiego, jak również nieodwołania tej intencji przed chwilą zawarcia małżeństwa. Nie będzie zgody warunkowej,
gdy uzależnionym przedmiotem jest tylko i wyłącznie teraźniejsze
kontynuowanie narzeczeństwa albo teraźniejsza akceptacja przyszłego ślubu, bez włączenia uzależnienia właściwego aktu zawarcia małżeństwa. Z tego też względu niektórzy autorzy podkreślają, iż należy
dokładnie zbadać akty i zachowania, które są najbardziej charakteryzgoda formuje się poprzez relacje przedmałżeńskie, a one są skierowane na zawarcie
małżeństwa. W tych przypadkach decydujące jest określenie, czy podmiot przez taki
warunek chciał tylko uwarunkować kontynuację narzeczeństwa czy też decyzję o zawarciu małżeństwa, i dlatego, gdy decyduje się kontynuować relacje przedmałżeńskie
lub decyduje się na ślub, uważa warunek za spełniony, czy też – przeciwnie – rozciągnął uwarunkowanie aż na sam akt zawarcia małżeństwa, to jest na właściwą zgodę
małżeńską. W pierwszym przypadku to nie zgoda małżeńska jest uwarunkowana, lecz
kontynuacja narzeczeństwa, lub co najwyżej zgoda na ślub. W konsekwencji to, że
wydarzenie się nie spełni, albo gdyby podmiot fałszywie przypuszczał, że się spełniło,
niekoniecznie naruszałoby właściwy akt zawarcia małżeństwa, w którym byłaby możliwa zgoda zwykła i bezwarunkowa. Jeżeli takie upewnienie się (choćby błędne) co
do faktów lub przymiotów, które podtrzymuje przedmałżeńskie relacje i plany, ograniczyło się do uwarunkowania kontynuowania lub nie kontynuowania narzeczeństwa,
po uzyskaniu odpowiedniej pewności, nawet gdyby była ona w sposób oczywisty nieuzasadniona, może być przyczyną motywującą zawarcie małżeństwa, ale nie jest samo
w sobie zgodą warunkową”.
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styczne dla obu intencji w czasie znajomości przedślubnej nupturientów54. Inni kanoniści natomiast zaznaczają, że uzależnienie zgody od
warunku ma uzasadnioną przyczynę55. Wobec tego wszelkie wątpliwości przedślubne mogą być jednym z elementów powstania prawdziwych warunków. W związku z tym mogą zdarzyć się sytuacje,
w których próby wyjaśnienia wątpliwych okoliczności okazały się
niewystarczające lub został osiągnięty stan pewności, z tym że później okazał się tylko tymczasowy. Oznacza to, że im większe będzie
prawdopodobieństwo zaistnienia zgody warunkowej, tym więcej będzie wątpliwości co do okoliczności mających znaczenie dla strony
wstępującej w związek małżeński, a dotyczących przymiotów drugiej
strony.
Wobec tego do godziwego dołączenia do zgody warunku dotyczącego przeszłości lub teraźniejszości postanowienie kan. 1102 § 3 KPK
z 1983 r. wymaga pisemnej zgody Ordynariusza miejsca56. Prośba do
Tamże, s. 395.
W. Góralski, Kanoniczne prawo…, s. 207.
56
P. J. Viladrich, Konsens małżeński…, s. 395-396. Autor zaznacza, że: „Procedura
otrzymania zgody jest niewątpliwie stosownym momentem, by Ordynariusz miejsca, wysłuchując obie strony, mógł oczyścić zgodę z warunków trywialnych, nieroztropnych, czyli bezzasadnych, niemożliwych, koniecznych a przede wszystkim
niegodziwych, jak również z tych intencji, które pod pozorem formy warunkowej
w rzeczywistości stanowią zastrzeżenie odwołania zgody albo zastrzeżenie rozerwalności węzła. (…) Ordynariusz miejsca powinien zatroszczyć się o zachowanie odpowiedniej tajemnicy, której wymaga prywatność nupturienta wobec osób trzecich,
a nawet wobec drugiego nupturienta, czy to będzie chodzić o warunki godziwe i usprawiedliwione, czy o wydarzenia o naturze przeciwnej, jeżeli a ich ujawnienia mogłoby
wypłynąć szkody i niesprawiedliwe krzywdy, których można uniknąć. (…) Proboszcz
albo inny świadek kwalifikowany nie mogą asystować przy zawarciu małżeństwa, jeżeli wiedzą o istnieniu konsensu warunkowego i braku zgody Ordynariusza miejsca,
gdzie małżeństwo ma być zawarte. (…) W każdym razie małżeństwo zawarte pod warunkiem dotyczącym przeszłości albo teraźniejszości bez stosownej pisemnej zgody
jest ważne. (…) pisemna zgoda jest dokumentem szczególnej wagi dla udowodnienia warunku dołączonego przez pozytywną wolę do konsensu. Nawet odmówienie jej
i późniejsze niegodziwe zawarcie małżeństwa nabierają doniosłego znaczenia dowodowego zgody warunkowej”. Warto jeszcze zaznaczyć, iż w myśl postanowienia kan.
134 § 1 KPK z 1983 r. „pod nazwą ordynariusz rozumiani są w prawie, oprócz Biskupa
Rzymskiego, biskupi diecezjalni oraz inni, którzy – choćby tylko czasowo – są przełożonymi Kościoła partykularnego lub wspólnoty do niego przyrównanej zgodnie
z przepisem kan. 368, jak również ci, którzy w nich posiadają ogólną wykonawczą
władzę zwyczajną, mianowicie wikariusze generalni i biskupi (…)”.
54
55
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Ordynariusza miejsca w sprawie zawarcia małżeństwa pod warunkiem dotyczącym przeszłości lub teraźniejszości powinna być uzasadniona poważnymi racjami, jak również powody postawienia warunku
nie mogą być lekkomyślne. Nie ulega wątpliwości, że złożenie prośby
do Ordynariusza miejsca na zezwolenie zawarcia małżeństwa pod warunkiem dotyczącym przyszłości lub teraźniejszości stanowi weryfikację przedmiotu warunku, ponieważ, wysłuchując obu stron, może
on ustalić, czy rzeczywiście strony uzależniają zgodę od warunku57.
Zgoda Ordynariusza miejsca wymagana jest tylko do godziwości,
a nie do ważności małżeństwa, natomiast brak takiej zgody nie ma
wpływu na ważność umowy małżeńskiej58.
Rozważania związane z zawarciem małżeństwa pod warunkiem
dotyczącym przeszłości lub teraźniejszości należy zakończyć stwierdzeniem, że nie powoduje nieważności małżeństwa, natomiast ograniczeniem w tym zakresie jest konieczność uzyskania na zawarcie
takiego małżeństwa pisemnej zgody Ordynariusza miejsca, z tym że
brak takiego zezwolenia nie powoduje zamknięcia możliwości zawarcia małżeństwa. W sytuacji zaś zawarcia małżeństwa bez odpowiedniej zgody kompetentnej władzy sam akt małżeński będzie ważny,
ale niegodziwy. Z uwagi na to prawodawca kościelny proponuje, aby
strony przed uzależnieniem małżeństwa od jakiegoś warunku porozmawiały ze sobą w celu usunięcia spornych kwestii.
6. Małżeństwo warunkowe według Kodeksu Kanonów
Kościołów Wschodnich
6.1. Motu proprio Crebrae allatae sunt
Analizę zagadnienia dotyczącego małżeństwa warunkowego w usta
wodawstwie katolickich Kościołów wschodnich należy rozpocząć od
przypomnienia motu proprio papieża Piusa XII z dnia 12 lutego 1949 r.
noszącego tytuł: De disciplina Sacramento matrimonii pro Ecclesia
Orientali, które zaczyna się od słów: Crebrae allatae sunt59. Z chwilą
wejścia w życie tego dokumentu straciły moc obowiązującą przepisy
przeciwne temu prawu i przepisy powszechne i partykularne oraz prze57
58
59

T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu…, s. 166.
P. Gajda, Prawo małżeńskie…, s. 144.
AAS 41 (1949), s. 152-219.
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pisy wydane na synodach i zatwierdzone przez Stolicę Apostolską60.
Kodyfikacja prawa małżeńskiego Kościołów wschodnich zawiera
131 kanonów, do których dołączono następujące konstytucje papieskie: pierwszą jest Altitudo papieża Pawła III z dnia 1 czerwca 1537 r.,
drugą Romani Pontificis papieża Piusa V z dnia 2 sierpnia 1571 r.,
a trzecią Popularis papieża Grzegorza XIII z dnia 25 stycznia 1585 r.
Ciekawą sprawą jest fakt, iż kodyfikacja zawarta w motu proprio
Piusa XII odpowiada układowi KPK z 1917 r., zwłaszcza ta część,
która zawiera problematykę dotyczącą małżeństwa, bowiem stanowi
powtórzenie postanowień kodeksowych obowiązujących w Kościele
łacińskim61. Warto zaznaczyć, że w Kościołach wschodnich kwestia
dołączenia warunku do jakiegoś aktu prawnego nie powodowała żadnego skutku. Kościoły wschodnie postanowiły pozostać w swojej
tradycji i nie przyjmować uregulowań z kościoła łacińskiego w sprawie związanej z warunkiem. Norma kan. 83 zawarta w motu proprio
Crebrae allatae sunt stanowi, że: „Małżeństwo zawarte pod warunkiem jest nieważne”, a więc jest odmienne niż zapis znajdujący się
w KPK z 1917 r. Oznacza to, że regulacje Kościołów wschodnich nie
dokonały podziałów i nie rozróżniają żadnych warunków, a nawet odmawiają ważności małżeństw zawieranych pod jakimkolwiek warunkiem.
Wobec tego nasuwa się wątpliwość dotycząca tego, co właściwie
oznacza zakaz zawarty w postanowieniu kan. 83 motu proprio Crebrae
allatae sunt. Niektórzy autorzy podkreślają, iż wszelkie warunki dołączone do małżeństwa mają być uważane za niedodane62. Według
jednej z funkcjonujących teorii warunkiem niedodanym ma być nie
P. Pałka, Nowe prawo małżeńskie w Katolickim Kościele Wschodnim, Roczniki
Teologiczno-Kanoniczne 2 (1955), s. 193.
61
Schemat motu proprio jest następujący: kan. 1-8 kanony wstępne; kan. 9-24 De
iis quae matrimonii celebrationi praemitti debent et praesertim de publicationibus matrimonialibus; kan. 25-47 De impedimentis in tenere; kan. 48-56 De impedimentis
prohibentibus; kan. 57-71 De impedimentis dirimentibus; kan. 72-84 De consensu matrimoniali; kan. 85-92 De forma celebrationis matrimonii; kan. 93-96 De matrimonio
conscientiae; kan. 97-98 De temporement loco celebrationis matrimonii; kan. 99-106
De matrimonii effectibus; kan. 107-121 De separatione coniugum, kan. 122-130 De
matrimonii convalidatione; kan. 131 De secundis nuptiis.
62
P. Pałka, Sakramenty święte w prawie katolickich Kościołów Wschodnich,
Lublin 1979, s. 116-117.
60
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tylko warunek godziwy, ale również przeciwny istocie małżeństwa63.
Zatem można powiedzieć, że taka interpretacja doprowadza do tego,
iż w sytuacji, gdy osoba postawi taki warunek, zgodnie z przepisami prawa małżeństwo takie będzie nieważne. Z kolei, jeżeli warunek
był godziwy i dotyczył przyszłości lub był na pograniczu godziwości
i niegodziwości, to wówczas zgodnie z prawem naturalnym małżeństwo takie będzie ważne. W związku z tym powstaje domniemanie, że
w ten sposób wyrażona zgoda była pozbawiona wszelkich wad. Jeżeli
natomiast zaistnieje sytuacja, że warunek nie spełnił się, to zgoda małżeńska nie będzie istniała i wtedy prawo kanoniczne takiemu małżeństwu odmówi ważności. Taka interpretacja postanowienia kan. 83 jest
z pewnością najmniej akceptowana. Jednocześnie należy zauważyć,
że zasada przedstawiona w normie kan. 83 zakazuje uzależniania małżeństwa od warunku, z tym że postawienie takiego warunku nie czyni
małżeństwa nieważnym. Poza tym niektórzy autorzy podkreślają, że
stawianie jakichkolwiek warunków jest sprzeczne ze świętym obrzędem małżeństwa i dodają, że prawo Kościołów wschodnich zwraca
większą uwagę na aspekt religijny mimo braku różnicy w pojmowaniu
sakramentów przez te prawodawstwa64.
Zastanawiając się nad interpretacją postanowienia kan. 83 zawartego w motu proprio Crebrae allatae sunt, należy uwzględnić opinię
jeszcze innych autorów, którzy podkreślają, że każdy warunek sprowadza nieważność zawieranego małżeństwa, czyli byłoby ono nieważne
nawet wówczas, gdyby okoliczność, od której ważność małżeństwa
się uzależnia już się spełniła bądź w momencie zawarcia małżeństwa
już istniała65. Z kolei zwolennicy interpretacji, zgodnie z którą udowodnienie, że warunek został postawiony, doprowadzi do tego, że
małżeństwo automatycznie zostanie uznane za nieważne, ignorują zasady, spośród których jedna dotyczy tego, że małżeństwo cieszy się
przychylnością prawa, druga natomiast dotyczy niemożliwości zawieszenia zgody małżeńskiej66. Można to zinterpretować w taki sposób,
że strona lub strony dodają do zgody małżeńskiej warunek, pomimo
E. Przekop, Problem małżeństw warunkowych w nowym schemacie prawa
wschodniego, Zeszyty Naukowe KUL 25 (1982) nr 1, s. 32-33.
64
E. Herman, De interpretatione kan. 83 Motu proprio Crebrae allatae sunt,
Monitor Ecclesiasticus 76 (1951), s. 508-509.
65
E. Przekop, Problem małżeństw warunkowych w nowym schemacie…, s. 29-42.
66
L. A. Robitaille, Conditioned consent…, s. 99.
63
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tego, że ustawodawca zaznacza, jaki rodzaj warunku może być dodany (żaden), a strony nie dostosowują się do tego, czego skutkiem będzie uznanie braku zgody małżeńskiej, a w konsekwencji nieważność
małżeństwa. Najbardziej znaną teorią interpretacji dyspozycji kan.
83 jest stwierdzenie, że zakaz zawierania małżeństw pod warunkiem
sprowadza ten skutek, że Ordynariusz miejsca nie może zezwolić na
zawarcie małżeństwa warunkowego nawet wówczas, gdyby dotyczyło
warunku godziwego67.
Warto zaznaczyć, że motu proprio Crebrae allatae sunt papieża
Piusa V z 1949 r. nie doprowadziło do zakończenia przygotowywanego już od 1935 r. Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich z uwagi na rozpoczęcie w 1962 r. Soboru Watykańskiego II i powołania
w 1972 r. przez papieża Pawła VI Komisji Papieskiej do Rewizji
Prawa Kanonicznego Kościoła Wschodniego68. Zatem można powiedzieć, iż sprawa dotycząca zawarcia małżeństwa warunkowego przedstawiona w motu proprio Crebrae allatae sunt związana jest ściśle
z tradycją katolickiego Wschodu, a także wprowadza inne i autonomiczne rozwiązanie tego zagadnienia niespotykanego w prawodawstwie Kościoła łacińskiego.
6.2. Analiza kan. 826 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich
Papież Jan Paweł II w dniu 18 października 1990 r. konstytucją
apostolską Sacri Canones w liturgiczne święto św. Łukasza ewangelisty promulgował nowy Kodeks dla Kościołów wschodnich69. Geneza
Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich sięga czasów papieża
Piusa XI, który zapoczątkował proces kodyfikacji prawa wschodniego,
powołując w 1929 r. Komisję Kardynałów pod przewodnictwem Piotra
Gaspparriego. Komisja opracowała materiały źródłowe i od 1930 r. zaczęła wydawać je w Fontes Codificationis Orientalis. Postanowienie
kan. 826 KKKW zawiera regulacje małżeństwa warunkowego i – co
ciekawe – stanowi powtórzenie normy kan. 83 z motu proprio Crebrae
allatae sunt z 1949 r. Zastanawiającym jest fakt, dlaczego w kodyfiH. Graziani, Matrimonium sub conditione contrahi nequit, Ephemerides Iuris
Canonici 75 (1950), s. 221-230.
68
W. Góralski, Prawo małżeńskie katolickich Kościołów Wschodnich według kanonów Kościołów Wschodnich, Lublin 1992, s. 5.
69
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Typis Polyglottis Vaticanis 1990.
67
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kacji prawa Kościołów wschodnich wprowadzono zupełnie odmienne zapisy regulacji dotyczące małżeństwa warunkowego niż w KPK
z 1983 r.70
Rozważania związane z nieuznawaniem przez KKKW małżeństwa zawieranego pod warunkiem należy rozpocząć od analizy prac
związanych z kodyfikacją prawa dla Kościołów wschodnich. Z materiałów Komisji wynika, że według jednego z poglądów dotyczących interpretacji postanowienia kan. 826 KKKW znajdowała się
opinia, według której wszystkie rodzaje warunków, jakie znajdują
się w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., w prawie Kościołów
wschodnich mają być uważane za niedodane. Inny pogląd natomiast
mówi, że warunek dodany do zgody małżeńskiej powoduje nieważność małżeństwa71. Najbardziej zaś powszechnie głoszony i potwierdzony przez jurysprudencję Roty Rzymskiej uznaje w dyspozycji
kan. 826 KKKW tylko zakaz małżeństwa warunkowego, na zawarcie którego nie może zezwolić Ordynariusz miejsca, nawet w sytuacji, w której chodziłoby o warunek godziwy. Ponadto kwestia samej
ważności małżeństwa faktycznie zawartego jest oceniana zgodnie
z ogólnymi zasadami dotyczącymi zgody warunkowej72.
E. Przekop, Problem małżeństw warunkowych w nowym…, s. 31. Autor wyjaśnia,
że w ustawodawstwie Kościołów wschodnich problematyka małżeństwa warunkowego zaczęła funkcjonować dopiero w XVIII w., z tej racji, że wzbudzała zainteresowanie tym zagadnieniem Kościół łaciński. Warto zauważyć, że na pierwszym synodzie
prowincjalnym w 1872 r., który odbył się w Rumunii, problematyka małżeństw warunkowych została uwzględniona, ale nie wydano w tym zakresie żadnego aktu prawnego związanego bezpośrednio z tym zagadnieniem. Z kolei w 1882 r. na drugim już
synodzie zagadnieniu małżeństw warunkowych poświęcono jeden zapis, a mianowicie
kan. 724. W 1898 r., natomiast na synodzie Koptów w Aleksandrii pominięto całkowicie sprawę związaną z małżeństwami warunkowymi. Problematyka małżeństw warunkowych powróciła dopiero podczas obrad synodu dla katolickich Ormian w Rzymie
w 1911 r.
71
M. Tinti, Condizione esplicita e consenso implicitamente condizionato nel matrimonio canonico, Roma 2000, s. 158. Autor zaznacza, że pomimo istnienia świętości
sakramentu małżeństwa, małżeństwo zawarte pod warunkiem jest nieważne. Poza tym
małżonkowie powinni wyrazić wolę wstąpienia w związek małżeński w sposób bezwarunkowy, bowiem w przeciwny wypadku małżeństwo to będzie zawarte nieważnie.
72
Por. P. V. Pinto, Commento al. codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Studium
Romanae Rotae, Citta del Vaticano 2001, s. 705; E. Przekop, Problem małżeństw warunkowych w nowym..., s. 30-31. ���������������������������������������������������
E. Przekop wyjaśnia, że w sytuacji zawarcia małżeństwa pod warunkiem należy zastosować następującą argumentację: przede wszystkim
należy udowodnić, że warunek został faktycznie postawiony, następnie należy udowod70
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nić, że postawiony warunek nie ziścił się, jak również należy wskazać argumentację,
która opowiada się za koniecznością postawienia warunku przeciw obowiązującemu
prawu. Poza tym Autor zaznacza, że zespół konsultorów w dniu 2 czerwca 1980 r. opublikował schemat prawa małżeńskiego dla Kościołów wschodnich, a później rozesłał
go do hierarchów katolickiego Wschodu i innych organów konsultacyjnych z prośbą
o zaopiniowanie. W związku z tym nadesłano wiele różnych opinii związanych z kwestią małżeństwa warunkowego. Jedna grupa konsultorów opowiadała się za zachowaniem dotychczasowego postanowienia kan. 83 motu proprio Crebrae allatae sunt,
zaznaczając, że dotychczasowa dyspozycja potwierdza dawną tradycję wschodnią, natomiast proponowany zapis potwierdza zakaz zawierania małżeństwa warunkowego. Wskazywano zatem, że wprowadzenie takiego uregulowania nie naruszy tradycji
chrześcijańskiej Wschodu, ponieważ Kościoły wschodnie nie zajmowały się wcześniej
problematyką małżeństwa warunkowego, co oznacza, że nie była znana możliwość zaskarżenia małżeństw z tego właśnie tytułu. Zwolennicy tego poglądu twierdzili, że
w doktrynie wschodniej małżeństwo rozpatruje się zarówno w aspekcie prawnym, jak
i religijnym. Ponadto wyjaśniają, że aspekt prawny polega na tym, że małżeństwo pojmuje się jako kontrakt, i wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, aby do takiego małżeństwa zastosować reguły, które dotyczą zwykłych kontraktów, ale ograniczeniem, żeby
treść kontraktu nie godziła w istotę małżeństwa. Zob. P. Pałka, Sakramenty święte
w prawie katolickich…, s. 123. – 196. Autor wyjaśnia, że w aspekcie religijnym warunek jest okolicznością, która nie powinna znajdować się podczas wyrażania zgody na
zawarcie małżeństwa, bowiem jest to: „święty obrzęd (ritus sacer), którego zewnętrznym wyrazem jest ceremonia koronowania nowożeńców przy ołtarzu, nie może pozostawać w zawieszeniu zanim postawiony warunek nie zweryfikuje się”. Poza tym
Autor zaznacza, że postanowienie kan. 85 motu proprio Crebrae allatae sunt wyjaśnia
znaczenie sformułowania ritum sacrum, w któtym termin ten oznacza czynność kapłana asystującego i błogosławiącego (interventu sacedotis assistentis ac benedicenis)
przy zawieraniu małżeństwa, przy czym wystarczy samo błogosławieństwo. W myśl
normy kan. 85, gdyby został postawiony warunek, to nie może on zawiesić skuteczności umowy małżeńskiej, ponieważ wyrażona zgoda małżeńska natychmiast wywołuje skutki prawne, a nigdy nie jest tak, że wywołuje je potem. Zatem Autor dodaje, że
gdyby strony postawiły taki warunek, który dotyczyłby przyszłości, to wówczas należałoby ponownie zawrzeć małżeństwo, bowiem takie małżeństwo byłoby nieważne. Ponadto Autor przytacza jeszcze inną opinię konsultorów, którzy stwierdzili, że
małżeństwo cieszy się przychylnością prawa i z tego względu należy uznać je za ważnie zawarte do czasu, kiedy nie udowodni się czegoś przeciwnego. Przeciwnicy tego
poglądu, jak zaznacza Autor, uznawali postanowienie kan. 83 za zwykłe domniemanie prawne, ponieważ: „W wypadku jakichkolwiek wątpliwości norma taka jest absolutnie zbędna, gdyż znajduje się ona w jednym z pierwszych kanonów motu proprio
Crebrae allatae sunt, mianowicie w kan. 3, gdzie wyraźnie stwierdza się, że in dubio standum est pro validitate matrimonii, donec contrarium probetur, nie zachodzi
więc potrzeba ponawiania tej zasady po raz drugi; nadto zwykły zakaz dołączony do
prawa, bez jakiejkolwiek sankcji kanonicznej, znaczy niewiele”. Innym jeszcze argumentem konsultorów, które przytoczył Autor, było to, że w sytuacji stwierdzenia za-
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Wobec tego warto przypomnieć stwierdzenia konsultorów zajmujących się nowym schematem prawa małżeńskiego dla Kościołów
wschodnich, którzy uważali, że gdyby postanowienie kan. 1102 KPK
z 1983 r. miało obowiązywać katolików wschodnich, to nie mogłoby ono mieć zastosowania w sytuacji występowania warunku dotyczącego przyszłości, chociażby z tej racji, że taki warunek zawiesza
ważność małżeństwa do chwili jego zrealizowania się73. Zatem należy zauważyć, że postanowienie kan. 1102 § 1 KPK z 1983 r. nie
może być zastosowane do małżeństwa zawartego zgodnie z kanoniczną formą wschodnią, bowiem zgoda umawiających się stron nie jest
wystarczająca do zaistnienia małżeństwa z uwagi na to, że wymagana
jest obecność kapłana, żeby małżeństwo mogło dojść do skutku. Tak
więc postawienie warunku dotyczącego przyszłości podczas zawierania małżeństwa doprowadzi do zawieszenia ważności małżeństwa
aż do momentu spełnienia się postawionego warunku. Norma kan.
85 motu proprio Crebrae allatae sunt stwierdza, że postawiony warunek zawieszałby także ritus sacri, który wywołuje skutki zaraz po
obrzędzie, ale nigdy potem. W związku z tym w sytuacji, gdyby postawiony warunek dotyczący przyszłości spełnił się, należałoby znowu
z udziałem kapłana ponowić zawarcie małżeństwa74. Zatem w sytuacji
powstania warunku dotyczącego przeszłości lub teraźniejszości ritus
sacer będzie wywierał wszelkie skutki prawne i religijne natychmiast
lub nie, w zależności od tego, czy to, co zostało zastrzeżone, istnieje
czy nie75. Rozważania związane z postanowieniem kan. 826 KKKW
dotyczącym małżeństw warunkowych należy zakończyć konkluzją, że
zapis ten stanowi o bezwzględności nieważności każdego, zawartego
pod warunkiem małżeństwa, bez względu na to, czy warunek dotyczy
teraźniejszości, przeszłości czy też przyszłości. Poza tym nie ma tu
znaczenia, czy warunek ten jest godziwy i dozwolony. Oznacza to, iż
postanowienie kan. 826 usuwa przyczyny nieważności małżeństw, jak
istnienia warunku, który nie spełnił się, zgoda, która została wcześniej wyrażona, nie
pociąga za sobą żadnych skutków prawnych i z tego powodu nie może być uzupełniona. Gdyby zaś taka sytuacja zaistniała, to wówczas wierni – katolicy wschodni – mają
prawo zaskarżyć nieważność takiego małżeństwa zgodnie z zasadami znajdującymi
się w Kodeksie dla kościoła zachodniego.
73
Por. L. A. Robittaille, Conditioned consent…, s. 102.
74
E. Przekop, Problem małżeństw warunkowych w nowym…, s. 196-197.
75
P. Pałka, Sakramenty święte w prawie katolickich…, s. 123.
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również likwiduje możliwość wielu nadużyć. Zasadne natomiast wydaje się zakończenie rozważań stwierdzeniem niektórych kanonistów,
że: „Rozwiązanie przyjęte w Kościele łacińskim nie jest szczęśliwe,
ponieważ zwiększa się ilość małżeństw nieważnych z powodu prawa
unieważniającego, co nie likwiduje możliwych nadużyć, a stwarza
jeszcze łatwiejszą do nich okazję. Dlatego najrozsądniejsze wydaje się
rozwiązanie prawa wschodniego”76.
Zakończenie
Zrozumienie instytucji małżeństwa warunkowego rozpoczęto od
jej historii i rozbieżności poglądów wśród autorów zajmujących się
tym zagadnieniem. Wynika to zwłaszcza z odmiennej koncepcji przyjmowanej przez kanonistów, jak również spowodowane jest różnicą
okresów, w których dochodziło do wykształcania się instytucji małżeństwa warunkowego. W XII w. wykształciło się pojęcie małżeństwa
kanonicznego w Kościele łacińskim, a dopiero w XVIII w. w ustawodawstwie Kościołów wschodnich. Z historii instytucji małżeństwa zawieranego warunkowo wynika, że prawo kanoniczne opowiadało się
za przestrzeganiem zasady konsensualności umowy małżeńskiej, jako
zgodnego aktu woli i wolnego od wszelkich wad prawnych. I chociaż koncepcja ta podupadła u podstaw dopuszczenia przez ustawodawstwo kościelne możliwości warunkowego zawarcia małżeństwa,
jako pewnego rodzaju odstępstwa od zasady konsensualności umowy
małżeńskiej, to tezę tę z pewnością uzasadnia jej wielowiekowa tradycja kanoniczna. Wyjątkiem natomiast jest prawodawstwo Kościołów
wschodnich, które nigdy nie dopuszczało możliwości warunkowego
zawarcia małżeństwa. Z uwagi na to interpretacja nowej regulacji warunku powinna przedstawiać się na tle precedensów doktrynalnych
i prawnych, w których uproszczonym rozwiązaniem jest postanowienie kan. 1102 KPK z 1983 r. i norma kan. 826 KKKW. Problematyka
instytucji małżeństw zawieranych warunkowo jest zarówno ciekawa,
jak i trudna z tej racji, że brak jest szczegółowej monografii zawierającej analizę wyroków zapadłych w trybunałach kościelnych z tytułu
uzależnienia zgody małżeńskiej od postawionego warunku.

76

M. Al. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie okresu…, s. 297.
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Marriage conditionally in the light of the Code of Canon Law of 1983 and the
Code of Canons of the Eastern Churches of 1990
The issue of marriages conditionally institutions is complex. Marriage is provided
by the doctrine of the Catholic Church has always been difficult and causing divergence
of views in this area. Therefore, the expression of marital consent condition can result
in the nullity of marriage, and therefore is considered to be defects in consent. Code
of Canon Law of 1983 addicted validity of marriage on the type of condition. Code of
Canons of the Eastern Churches of 1990 denied the validity of any marriage contained
the condition.
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POŚWIĘCANIE I BŁOGOSŁAWIENIE MIEJSC ŚWIĘTYCH
Treść: Wstęp. – 1. Poświęcenie kościoła. – 2. Błogosławienie kościoła. – 3. Bło
gosławienie kaplicy. – 4. Poświęcenie i błogosławienie ołtarza. – 5. Błogosławienie
cmentarza. – Zakończenie.

Wstęp
Prawodawca kodeksowy osobny tytuł w trzeciej części czwartej
księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego poświęcił zagadnieniu miejsc
świętych. Normowane jest ono w trzydziestu dziewięciu kanonach1.
Tytuł ów został podzielony na pięć rozdziałów, w następującej kolej
ności: kościoły2, kaplice3, sanktuaria4, ołtarze5 i cmentarze6. Wprowa
dzeniem w treść wymienionych rozdziałów są kanony o charakterze
ogólnym, odnoszące się do wszystkich miejsce świętych7.
Miejsca święte, według definicji zawartej w kan. 1205, to te, „które
przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów
ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych”8. Aby więc jakieś miejsce mogło być nazywane świę1
Zob. Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks
Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu,
Pallottinum 1984 (dalej: KPK), kan. 1205–1243.
2
Tamże, kan. 1214–1222.
3
Tamże, kan. 1223–1229.
4
Tamże, kan. 1230–1234.
5
Tamże, kan. 1235–1239.
6
Tamże, kan. 1240–1243.
7
Tamże, kan. 1205–1213.
8
Tamże, kan. 1205. Kanon ten jest powtórzeniem identycznej normy z Kodeksu
Prawa Kanonicznego z 1917 roku, z tą jednak zmianą, iż zamiast terminu „konse-
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tym w znaczeniu kanonicznym, muszą zaistnieć trzy istotne elementy. Pierwszy to element materialny, czyli konkretne miejsce, zarówno
budynek, jak i jakiś plac. Drugim jest element formalny, czyli akt władzy kościelnej, którym dane miejsce zostaje przeznaczone na stałe do
sprawowania kultu lub grzebania zmarłych. Trzeci to element sakralny polegający na dokonaniu obrzędu poświęcenia lub błogosławienia,
do czego potrzebna jest władza święceń9.
Zgodnie więc z normami kodeksowymi miejsca święte, by zostały
za takie uznane, obok spełnienia dwóch innych istotnych warunków
muszą być albo poświęcone, albo pobłogosławione. Inaczej, jak twierdzi Józef Krukowski, będą „miejscami pobożnymi, które również należy traktować z szacunkiem, ale nie będą one miejscami świętymi
w znaczeniu prawnym”10. Miejsca święte winny być zatem poświęcone, jeśli Kodeks tego dla nich wymaga. Kompetentny do takiego
aktu jest biskup diecezjalny oraz ci, którzy są z nim w prawie zrównani, chociaż nie są biskupami11. Mogą oni taką czynność zlecić każdemu biskupowi, a także – w wyjątkowych przypadkach – nawet
prezbiterowi. W takiej sytuacji poświęcenie musi mieć miejsce na terytorium podległym osobie zlecającej12. Poświęcenie13 jest uroczystym
i publicznym obrzędem, z którego wynikają skutki prawne w postaci
przeznaczenia miejsca na cele kultu w sposób stały i wyłączny. Obrzęd
ten stosuje się tylko do miejsc mających doniosłe znaczenie w życiu
Kościoła partykularnego14.
kracja”, używa pojęcie „poświęcenie”. „Loca sacra ea sunt quae divino cultui fideliumve sepulturae deputantur consecratione vel benedictione quam liturgici libri ad hoc
praescribunt”; Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti
Papae XV auctoritate promulgatus, Typis Polyglottis Vaticanis 1943, kan. 1154.
9
Por. J. Krukowski, Miejsca i czasy święte, w: Komentarz do Kodeksu Prawa
Kanonicznego, t. III/2, ks. IV: Uświęcające zadanie Kościoła, red. J. Krukowski,
Pallottinum 2011, s. 428–429.
10
Tamże, s. 429.
11
Por. KPK, kan. 1206. Zrównani w prawie z biskupem diecezjalnym są prałat terytorialny i opat terytorialny, wikariusz apostolski i prefekt apostolski, jak również administrator apostolski. Por. KPK, kan. 134, kan. 368, kan. 381.
12
Tamże, kan. 1206.
13
Termin ten pochodzi od łacińskiego słowa dedicatio i oznacza poświęcenie, konsekrowanie, uświęcenie. Por. J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2006, s. 255.
14
Por. J. Krukowski, Miejsca i czasy święte, dz. cyt., s. 429.
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Drugim sposobem zyskania charakteru miejsca świętego jest błogosławieństwo. Błogosławienie miejsc świętych zarezerwowane jest ordynariuszom15. Każdy z nich może jednak do wykonania tej czynności
delegować innego kapłana16. Błogosławieństwo17 jest mniej uroczystą,
w porównaniu z poświęceniem, formą przeznaczenia miejsca na cele
kultu. Skutkiem jego jest wyłączenie danego miejsca z użytku świeckiego i przeznaczenie go na użytek wyłącznie religijny18.
Celem zatem niniejszej refleksji jest przybliżenie przepisów dotyczących tak poświęcania, jak i błogosławienia miejsc świętych.
Codzienna bowiem praktyka pokazuje, iż te dwie różne czynności niejednokrotnie są błędnie pojmowane – myli się poświęcenie z błogosławieństwem, a także z konsekracją. Przy każdym rodzaju miejsca
świętego wskazany zostanie także podmiot władzy uprawniony do dokonania danego aktu.
1. Poświęcenie kościoła
Kościoły są pierwszym rodzajem miejsc świętych wymienianym
przez prawodawcę w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Zgodnie z zawartą w nim definicją, „kościół oznacza budowlę świętą przeznaczoną
dla kultu Bożego, do której wierni mają prawo wstępu w celu wykonywania w niej kultu, zwłaszcza publicznego”19. Kościół, oprócz tego,
że jest świątynią Boga zbudowaną z żywych kamieni, gdzie Ojciec
doznaje czci w Duchu i prawdzie (por. J 4, 23), jest także budynkiem,
„w którym gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać słowa Bożego, razem się modlić, przystępować do sakramentów oraz
Por. KPK, kan. 1207. „Pod nazwą ordynariusz rozumiani są w prawie, oprócz
Biskupa Rzymskiego, biskupi diecezjalni oraz inni, którzy – choćby tylko czasowo –
są przełożonymi Kościoła partykularnego lub wspólnoty do niego przyrównanej zgodnie z przepisem kan. 368, jak również ci, którzy w nich posiadają ogólną wykonawczą
władzę zwyczajną, mianowicie wikariusze generalni i biskupi, a także – dla własnych
członków – wyżsi przełożeni kleryckich instytutów zakonnych na prawie papieskim
i kleryckich stowarzyszeń życia apostolskiego na prawie papieskim, którzy posiadają
przynajmniej zwyczajną władzę wykonawczą”. Tamże, kan. 134 § 1.
16
Tamże, kan. 1207.
17
Określenie to pochodzi od łacińskiego słowa benedictio i oznacza błogosławieństwo, dobre wspomnienie, uwielbienie, uszczęśliwienie, poświęcenie. Por. J. Sondel,
Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, dz. cyt., s. 105.
18
Por. J. Krukowski, Miejsca i czasy święte, dz. cyt., s. 430.
19
KPK, kan. 1214.
15
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sprawować Eucharystię”20. „Jako widzialna budowla, dom ten jest
szczególnym znakiem Kościoła pielgrzymującego na ziemi i obrazem
Kościoła przebywającego w niebie”21.
Ze względu na pozycję prawną danej budowli będącej kościołem, a także skutki z niej wynikające, można wyróżnić kilka kategorii kościołów: katedralny, parafialny, kościół instytutu zakonnego,
stowarzyszenia życia apostolskiego, kościół prałatury personalnej, kolegiacki, sanktuaryjny, kościół będący bazyliką, filialny oraz rektorski22. Chociaż Kodeks poleca poświęcać wszystkie kościoły, to jednak
dwa spośród wymienionych, to jest kościół katedralny i parafialny,
mają być poświęcone według uroczystego obrzędu23. Trzeba tu koniecznie zaznaczyć, że Obrzędy poświęcenia nie przewidują mniej lub
bardziej uroczystego sposobu poświęcenia. Można go jedynie uprościć w zależności od okoliczności i rodzaju poświęcanego kościoła.
W przypadku dwóch wyszczególnionych rodzajów świątyni obrzęd
ten nie powinien być upraszczany, lecz należy zastosować wszystkie
jego elementy przewidziane w rytuale24.
Prawodawstwo kościelne stanowi, że „jeżeli kościół powstaje
jako budynek przeznaczony wyłącznie i na stałe do gromadzenia się
ludu Bożego i sprawowania liturgii, wypada poświęcić go w uroczystym obrzędzie, stosowanie do starożytnego zwyczaju Kościoła”25.
Poświęcenia kościoła należy dokonać według przepisów zawartych
w księgach liturgicznych26. Służą do tego Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza27. Jest to polskie tłumaczenie tego rytuału wydanego
w języku łacińskim przez Świętą Kongregację Sakramentów i Kultu
Bożego 29 maja 1977 roku28.
20

nr 1.

Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, wyd. wzorcowe, Katowice 2001, rozdz. II,

21
Tamże, rozdz. II, nr 2; por. Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej
Sacrosanctum Concilium, AAS 56 (1964), s. 97–138. Tekst polski w: Sobór Watykański II,
Konstytucje – Dekrety – Deklaracje, Poznań 2002, nowe tłumaczenie, nr 6.
22
Por. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011,
s. 903–904.; J. Krukowski, Miejsca i czasy święte, dz. cyt., s. 436.
23
Por. KPK, kan. 1217 § 2.
24
Por. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, dz. cyt., s. 906.
25
Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, dz. cyt., rozdz. II, nr 2.
26
Por. KPK, kan. 1205, kan. 1217 § 1.
27
Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, dz. cyt.
28
Zob. tamże, s. 7–8.
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Poświęcenie kościoła, które winno mieć miejsce podczas sprawowania Eucharystii29, ma odbywać się w dniu, w którym wierni będą
mogli liczniej się zgromadzić. Z tego względu najbardziej odpowiednim dniem jest niedziela. Ponieważ obrzędy poświęcenia mają
właściwe sobie teksty, których nie można pominąć, nie powinno się
go urządzać w Triduum Paschalne, Boże Narodzenie, Objawienie
i Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego, Środę Popiel
cową, w dniach Wielkiego Tygodnia oraz w Dzień Zaduszny30.
Obrzędy poświęcenia przewidują dwie sytuacje, ze względu na które należy wybrać odpowiedni sposób poświęcenia. Pierwsza odnosi
się do poświęcenia kościoła, w którym nie sprawuje się jeszcze na
stałe służby Bożej, czyli najczęściej nowego31. W takich kościołach
należy w miarę możliwości unikać odprawiania Mszy św. przed poświęceniem budynku, gdyż samo poświęcenie lepiej ukaże symboliczną wymowę i znaczenie sprawowanych obrzędów32. Druga sytuacja
uwzględnia natomiast poświęcenie kościoła, w którym stale sprawuje
się liturgię33. W takim wypadku wymaga się, „aby ołtarz nie był jeszcze poświęcony, gdyż zwyczaj i prawo liturgiczne słusznie zabraniają
poświęcenia kościoła bez poświęcenia ołtarza, ponieważ poświęcenie
ołtarza jest główną częścią całego obrzędu”34. Drugi warunek poświęcenia takiego kościoła to pojawienie się w nim czegoś nowego lub
zasadnicza zmiana w jego konstrukcji, na przykład budynek został
całkowicie odnowiony czy przebudowany albo też zmienił się jego
dotychczasowy stan prawny – na przykład kościół stał się parafialnym35.
Nie podejmując innych, poza wspomnianymi wcześniej, normowanych przez prawodawstwo zagadnień związanych z kościołem, takich
jak między innymi jego budowa, tytuł czy wystrój, w tym miejscu należy podkreślić osobę szafarza jego poświęcenia. Jak już wspomniaObrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, dz. cyt., rozdz. II, nr 8: „Odprawianie
Mszy świętej wiąże się ściśle z obrzędami poświęcenia kościoła. Gdy więc sprawuje
się poświęcenie kościoła, opuszcza się teksty liturgiczne danego dnia, a stosuje teksty
własne poświęcenia, zarówno w Liturgii słowa, jak i w Liturgii Eucharystii”.
30
Por. tamże, rozdz. II, nr 7.
31
Zob. tamże, s. 21–81.
32
Por. tamże, rozdz. III, nr 1.
33
Zob. tamże, s. 82–115.
34
Tamże, rozdz. III, nr 1.
35
Por. tamże, rozdz. III nr 1.
29
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no we wstępie, leży ono w kompetencjach biskupa diecezjalnego36.
W Obrzędach czytamy: „Biskup, któremu powierzona została troska
o Kościół lokalny, powinien poświęcić Bogu nowo wybudowane kościoły w diecezji”37. Taką samą władzę mają wszyscy w prawie z nim
zrównani, ale Obrzędy o tym nie wspominają38. Gdyby się zdarzyło,
że sam nie może przewodniczyć takim obrzędom, może zlecić wykonanie tego innemu biskupowi39. Najczęściej będzie to biskup pomocniczy z tej samej diecezji, który jest jego współpracownikiem
w pasterskim posługiwaniu, lub jakikolwiek inny biskup40. W sytuacjach
nadzwyczajnych może także zlecić to prezbiterowi41, co ma być dokonane w sposób wyraźny, w formie pisemnej lub ustnej. Komentatorzy
tej normy dodają, iż owym prezbiterem winien być ten, kto będzie
sprawował pieczę nad tym kościołem42. Warto także przypomnieć za
Kodeksem, że każdy, kto ma władzę poświęcania kościoła, może ją wykonywać jedynie na swoim terytorium43. Jest to logiczną konsekwencją
przepisu, według którego biskup diecezjalny i ci, którzy są z nim w prawie zrównani, są pasterzami części Ludu Bożego w granicach określonego terytorium44.
Po akcie poświęcenia kościoła należy sporządzić w dwóch egzemplarzach dokument stwierdzający jego dokonanie. Winien on być
36
37
38
39

nr 6.

Por. KPK, kan. 1206.
Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, dz. cyt., rozdz. II, nr 6.
Por. KPK, kan. 1206.
Tamże, kan. 1206; Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, dz. cyt., rozdz. II,

40
Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, dz. cyt., rozdz. II, nr 6; Kodeks Prawa
Kanonicznego. Komentarz, dz. cyt., s. 899; J. Krukowski, Miejsca i czasy święte, dz.
cyt., s. 429.
41
Por. KPK, kan. 1169 § 1, kan. 1206.
42
Por. J. Krukowski, Miejsca i czasy święte, dz. cyt., s. 429; Kodeks Prawa
Kanonicznego. Komentarz, dz. cyt., s. 899.
43
Por. KPK, kan. 1206.
44
Tamże, kan. 372; Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus, AAS 58 (1966), s. 673–701. Tekst polski w: Sobór
Watykański II, Konstytucje – Dekrety – Deklaracje, dz. cyt., nowe tłumaczenie, nr
22; Paweł VI, List apostolski motu proprio Ecclesiae Sanctae, Przepisy wykonawcze do dekretów Soboru Watykańskiego II Christus Dominus i Presbyterorum ordinis,
6 sierpnia 1966, AAS 58 (1966), s. 758–775. Tekst polski w: Posoborowe prawodawstwo kościelne, dokumenty prawno-liturgiczne, zebrał i przetłum. E. Sztafrowski, t. I, z.
1, Warszawa 1968, nr I, 4.
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podpisany przez biskupa, rektora kościoła i delegatów miejscowej
wspólnoty. Podaje się w nim rok, miesiąc i dzień poświęcenia, nazwisko biskupa, który dokonał obrzędu, tytuł kościoła, a także imiona
męczenników lub świętych, których relikwie złożono w ołtarzu, jeśli
to nastąpiło. Jeden egzemplarz ma być przechowywany w kurii diecezjalnej, drugi natomiast w archiwum poświęconego kościoła. Gdyby
podczas poświęcenia miało miejsce złożenie relikwii, należy sporządzić jeszcze trzeci egzemplarz owego dokumentu, który ma być przechowywany w szkatule z relikwiami45.
Na koniec rozważań o poświęceniu kościoła warto jeszcze zauważyć, że polskie wydanie Obrzędów poświęcenia kościoła i ołtarza
stosuje właściwą nazwę na określenie tej czynności, czyli „poświęcenie”, tak samo jak widnieje to w Kodeksie Prawa Kanonicznego.
Józef Bakalarz wyraźnie wyjaśnia wprowadzoną w prawie kodeksowym terminologię, zastępującą dawne pojęcie „konsekracji” aktualnym „poświęceniem”46.
2. Błogosławienie kościoła
Oprócz poświęcenia kościoła prawodawca przewiduje także jego
błogosławienie47. Cytowany już kanonista Józef Bakalarz twierdzi, że
jest ono „formą poświęcenia kościoła mniej uroczystą i niejako zastępczą. Dawniej stosowano ją często z racji stawianych przez prawo warunków ograniczających stosowanie dedykacji […]. Obecnie,
po zdecydowanym zredukowaniu tych wymogów, benedykcja staje
się wyraźnie nadzwyczajną formą przeznaczenia kościoła do kultu
Bożego”48. Twierdzenie to jednak trudno obronić, studiując choćby
Obrzędy poświęcenia, gdyż nie ma w nich rozróżnienia ani na formę
zwyczajną i nadzwyczajną przeznaczenia kościoła, ani, jak już wcześ
45

nr 25.

Por. KPK, kan. 1208; Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, dz. cyt., rozdz. II,

46
Por. J. Bakalarz, Miejsca i czasy święte, w: Komentarz do Kodeksu Prawa
Kanonicznego, t. 3, ks. III: Nauczycielskie zadanie Kościoła, ks. IV: Uświęcające zadanie Kościoła, Lublin 1986, s. 378.
47
KPK, kan. 1217 § 1: „Po należytym zakończeniu budowy należy nowy kościół
możliwie najszybciej poświęcić lub pobłogosławić, z zachowaniem przepisów świętej liturgii”.
48
J. Bakalarz, Miejsca i czasy święte, dz. cyt., s. 390. Stanowisko takie przyjmuje również Józef Krukowski. Zob. J. Krukowski, Miejsca i czasy święte, dz. cyt.,
s. 430, 439.
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niej zaznaczono, na formę uroczystą i mniej uroczystą jego poświęcenia. Obrzędy te osobny rozdział poświęcają właśnie błogosławieniu
kościoła, nie wypowiadając się co do formy tej czynności49. Czym zatem jest błogosławienie kościoła i kiedy można je stosować?
Błogosławieństwo jest formą przeznaczenia budowli, w tym wypadku kościoła, na miejsce święte do sprawowania kultu Bożego50.
Nowy kościół ma być poświęcony lub pobłogosławiony. Gdyby nie
mógł jeszcze być poświęcony, a istnieje potrzeba, by już sprawować
w nim liturgię, wówczas należy go pobłogosławić. Pobłogosławiony
kościół może później zostać poświęcony, gdy „zaistnieją w nim jakieś
istotne modyfikacje pod względem architektonicznym lub zostanie
przeznaczony na kościół parafialny lub katedralny”51.
W przeciwieństwie do poświęcenia, w wypadku błogosławienia
kościoła prawo liturgiczne nie stawia tak wielu ograniczeń w kwestii
czasu dokonania tego aktu. „Kościół […] można błogosławić w każdym dniu, z wyjątkiem Triduum Paschalnego. Najlepiej wybrać taki
dzień, w którym wierni mogą liczniej się zgromadzić, przede wszystkim niedzielę, chyba że względy duszpasterskie przemawiają za wyborem innego dnia”52.
Zgodnie z normą Kodeksu Prawa Kanonicznego, szafarzem błogosławienia kościoła jest biskup diecezjalny. Nie mają tu władzy z mocy
samego prawa ci, którzy są ordynariuszami. Kościoły stanowią zatem
wyjątek wśród miejsc świętych, gdyż właśnie ordynariusze nie mogą
ich błogosławić. Biskup diecezjalny może jednak do błogosławienia
kościoła delegować jakiegoś kapłana53. Jak już wspomniano, biskup
diecezjalny i w prawie z nim zrównani mogą zlecić poświęcenie jakiegoś miejsca świętego innemu biskupowi lub prezbiterowi54. Tutaj, przy
błogosławieniu kościołów, prawodawca mówi o delegacji. Znaczy to,

Zob. Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, dz. cyt., s. 162–172.
Por. KPK, kan. 1205.
51
J. Krukowski, Miejsca i czasy święte, dz. cyt., s. 440; por. Obrzędy poświęcenia
kościoła i ołtarza, dz. cyt., rozdz. III, nr 1.
52
Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, dz. cyt., rozdz. V, nr 3.
53
Por. KPK, kan. 1207; Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, dz. cyt., rozdz. V,
nr 2.
54
Por. KPK, kan. 1206.
49
50
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że uprawnienie błogosławienia kościołów może zostać delegowane,
tak w określonym wypadku, jak też w sposób ogólny55.
3. Błogosławienie kaplicy
Drugim rodzajem miejsc świętych wymienianym wprost przez prawodawcę kodeksowego są kaplice. Kaplica to „miejsce przeznaczone,
za zezwoleniem ordynariusza, do sprawowania kultu Bożego, dla pożytku jakiejś wspólnoty lub grupy wiernych, którzy się w nim zbierają,
do którego za zgodą kompetentnego przełożonego mogą przychodzić
także inni wierni”56. Zgodnie z tą definicją, by jakieś miejsce mogło
stać się kaplicą, należy uzyskać na to zezwolenie ordynariusza. On
z kolei przed wydaniem go winien albo sam, albo przez kogoś innego upewnić się, że miejsce przeznaczone na kaplicę jest do tego celu
odpowiednie i właściwie urządzone57. Samo zezwolenie nie czyni
jeszcze z kaplicy miejsca świętego – będzie nim dopiero po pobłogosławieniu. Zanim to nastąpi, może być jedynie miejscem do sprawowania kultu58. Ważnym kryterium ustanowienia kaplicy jest także
przeznaczenie jej dla wspólnoty lub grupy wiernych. Nie jest ona zatem miejscem przeznaczonym dla ogółu wiernych, tak jak kościół. To
przede wszystkim odróżnia od siebie te dwa miejsca święte59. Nie jest
konieczne, by wspólnota czy grupa, dla której eryguje się kaplicę, stanowiła w sensie ścisłym osobę prawną. Wystarczy, że da się ją w jakiś
sposób zidentyfikować60.
Obecnie obowiązujący Kodeks Prawa Kanonicznego odstąpił od
dawnego podziału kaplic na publiczne, półpubliczne i prywatne61.
Mówi o kaplicach jedynie ogólnie, chociaż w najnowszych komentarzach do tych kodeksowych norm spotkać można inne tytuły, na
przykład „Kaplice i kaplice prywatne” lub „Kaplice publiczne i kaplice prywatne”. W rzeczywistości jednak chodzi o kaplice sensu
stricto, czyli miejsca kultu Bożego przeznaczone dla wspólnoty lub
Por. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, dz. cyt., s. 899–900.
KPK, kan. 1223.
57
Por. tamże, kan. 1224 § 1.
58
Por. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, dz. cyt., s. 910–911; J. Krukowski,
Miejsca i czasy święte, dz. cyt., s. 450.
59
Por. J. Bakalarz, Miejsca i czasy święte, dz. cyt., s. 394–395.
60
Por. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, dz. cyt., s. 910.
61
Zob. Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi..., dz. cyt., kan. 1188 § 2.
55
56
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grupy wiernych, i kaplice prywatne, czyli przeznaczone dla pożytku
jednej lub kilku osób fizycznych62. O tym, że prawodawca dokonał
takiego rozróżnienia, dowiedzieć się można nie z tytułu tego rozdziału
w Kodeksie, ale z treści jego norm. W kwestii kaplic prywatnych należy uczynić jeszcze jedną uwagę: mianowicie mogą je posiadać biskupi.
Taka kaplica „cieszy się tymi samymi prawami co inne”63, wszystkie
zaś muszą być wyłączone z jakiegokolwiek użytku domowego, a zarezerwowane jedynie dla kultu Bożego64.
Obok wspomnianych wymogów dotyczących ustanowienia kaplicy prawodawca kodeksowy poleca je pobłogosławić, stosując do tego
obrzęd zamieszczony w księgach liturgicznych65. Obrzędy poświęcenia nie zawierają osobnego rozdziału dotyczącego błogosławienia
kaplic, z drugiej jednak strony, bynajmniej nie pomijają milczeniem
takiej czynności. O błogosławieniu kaplic jest mowa wprost w przepisach o błogosławieniu kościoła – czyli stosuje się w tej sytuacji ten
sam obrzęd66. Komentatorzy zwracają uwagę, iż nowością w obecnym
prawie jest błogosławienie kaplic domowych67, gdyż poprzednio obowiązujący Kodeks tego zabraniał68.
Określony w Obrzędach czas, kiedy można błogosławić kaplice,
jest identyczny jak w przypadku błogosławienia kościoła69. Jeśli chodzi o szafarza, to uprawnienie ma – również tak jak przy błogosławieniu kościoła – biskup diecezjalny, z możliwością delegowania do tego
kapłana70. Kodeks nie porusza wprost tego zagadnienia, oprócz normy
ogólnej, że błogosławić miejsca święte może ordynariusz71. Jak łatwo
zauważyć, te dwie dyspozycje o szafarzu błogosławienia kaplicy są
ze sobą sprzeczne. Skoro jednak w kanonach o kaplicach prawodawca wymienia ordynariusza, wydaje się, że może on być szafarzem ich
błogosławienia.
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Por. KPK, kan. 1226.
Tamże, kan. 1227.
Por. tamże, kan. 1229; Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, dz. cyt., s. 913.
Por. KPK, kan. 1229.
Zob. Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, dz. cyt., rozdz. V, nr 2–5.
Por. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, dz. cyt., s. 913.
Por. Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi..., dz. cyt., kan. 1196.
Zob. Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, dz. cyt., rozdz. V, nr 3.
Por. tamże, rozdz. V, nr 2.
Por. KPK, kan. 1207.
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4. Poświęcenie i błogosławieństwo ołtarza
Kodeks Prawa Kanonicznego w tytule o miejscach świętych osobne normy poświęca ołtarzom72. Ołtarz to stół, na którym sprawuje
się Eucharystię73. Nie jest to zatem zwykły przedmiot użytkowy, ale
w ścisłym tego słowa znaczeniu miejsce święte, przy którym „czci się
pamiątkę Pana i rozdziela wiernym Jego Ciało i Krew”74.
Prawodawca wylicza dwa rodzaje ołtarzy. Pierwszym z nich jest ołtarz stały, połączony z posadzką w taki sposób, że nie może być usunięty. Drugi nazywany jest przenośnym. Ten z kolei, jak sama nazwa
wskazuje, może być przenoszony75. Różnica między nimi polega ponadto na materiale, z jakiego mają być wykonane. „Zgodnie z ustalonym zwyczajem Kościoła, mensa ołtarza stałego winna być kamienna
i to wykonana z jednego kamienia naturalnego. Za zezwoleniem jednak Konferencji Episkopatu może być użyty także inny materiał, odpowiedni i trwały. Kolumny zaś, czyli podstawę, można wykonać
z jakiegokolwiek materiału”76. „Ołtarz przenośny wolno wykonać
z każdego materiału trwałego i odpowiedniego do użytku liturgicznego”77. Kolejna różnica polega na miejscu usytuowania ołtarza: stały
powinien być w każdym kościele, w innych natomiast miejscach przeznaczonych na sprawowanie świętych obrzędów ma się znajdować
albo ołtarz stały, albo przenośny78.
Ponieważ ołtarz ma być miejscem świętym przeznaczonym do sprawowania kultu Bożego, winien być poprzez liturgiczny akt poświęcenia lub błogosławieństwa wyłączony z użytku świeckiego79. Obrzędy
poświęcenia kościoła i ołtarza normują te dwie czynności w osobnych
Zob. tamże, kan. 1235–1239.
Por. tamże, kan. 1235 § 1.
74
Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, dz. cyt., rozdz. IV, nr 4.
75
Por. KPK, kan. 1235 § 1.
76
Tamże, kan. 1236 § 1; por. Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, dz. cyt.,
rozdz. IV, nr 6. Komentatorzy tej normy podają, że obecnie jedynie zaleca się, ale
nie wymaga wykonania ołtarza z naturalnego kamienia. Wystarczy, że będzie to materiał godny, trwały i stanowiący jedną całość. Por. Kodeks Prawa Kanonicznego.
Komentarz, dz. cyt., s. 917.
77
KPK, kan. 1236 § 2; por. Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, dz. cyt., rozdz.
IV, nr 6.
78
Por. KPK, kan. 1235 § 2.
79
Tamże, kan. 1237 §, kan. 1239 § 1; J. Krukowski, Miejsca i czasy święte, dz.
cyt., s. 457.
72
73
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rozdziałach. Rozdział czwarty dotyczy obrzędów poświęcenia ołtarza80, zaś rozdział szósty obrzędów błogosławieństwa81. Tematyka ta
obecna jest również w innych częściach rytuału, gdyż te liturgiczne
czynności często związane są z poświęceniem lub błogosławieństwem
razem tak kościoła, jaki i ołtarza82.
Mówiąc najpierw o poświęceniu ołtarza, warto od razu zaznaczyć,
że obecnie prawodawca kościelny nie mówi o jego konsekracji, ale
właśnie o poświęceniu. Takie pojęcie zostało bowiem zastosowane
w Kodeksie83 i w polskim wydaniu Obrzędów poświęcenia kościoła i ołtarza84. Jednak łacińskie wydanie typiczne Obrzędów w trzech
miejscach używa jeszcze pojęcia „konsekracja ołtarza”85. Za wersją łacińską idzie Edward Sztafrowski, który przetłumaczył wydane wówczas Obrzędy86.
Jak wyżej wspomniano, ołtarz stały, a czasem także przenośny, należy poświęcić87. „Poświęcenie Bogu nowo wybudowanych w diecezji
ołtarzy należy do biskupa, któremu powierzona została troska o kościół
lokalny. Jeżeli sam nie może tego dokonać, powinien zlecić innemu
biskupowi, zwłaszcza swojemu współpracownikowi lub pomocnikowi w pracy duszpasterskiej wśród wiernych, dla których nowy ołtarz
został zbudowany. W przypadkach nadzwyczajnych to zadanie biskup
specjalnym mandatem może zlecić kapłanowi”88. Jak łatwo zauważyć,
źródłem tego przepisu jest Kodeks Prawa Kanonicznego, który wprost
podaje szafarza poświęcenia miejsca89, tutaj będącego równocześnie
szafarzem poświęcenia ołtarza. Z drugiej strony, cytowany przepis jest
modyfikacją takiej samej normy podawanej w Obrzędach przy poZob. Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, dz. cyt., rozdz. IV, s. 116–161.
Zob. tamże, rozdz. VI, s. 173–176.
82
Tamże, rozdz. II, nr 16, 63–64, rozdz. III, nr 23–24.
83
Zob. KPK, kan. 1237 § 1, kan. 1238 §§ 1–2.
84
Zob. Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, dz. cyt., rozdz. IV.
85
Por. Sacra Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino, Ordo dedicationis
ecclesiae et altaris, 29 maii 1977, rozdz. II, nr 17; rozdz. IV, nr 23, rozdz. V, nr 6.
86
Por. Nowe przepisy liturgiczne dotyczące dedykacji kościoła i ołtarza, w: Po
soborowe prawodawstwo kościelne, dokumenty prawno-liturgiczne, zebrał i przetłum.
E. Sztafrowski, t. XI, z. 1, Warszawa 1980, s. 181, 233, 251.
87
Por. KPK, kan. 1237 § 1.
88
Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, dz. cyt., rozdz. IV, nr 12.
89
Por. KPK, kan. 1206.
80
81
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święceniu kościoła90. Nie wiadomo jednak, dlaczego nie wspominają
one obok biskupa diecezjalnego (i możliwości zlecenia tej czynności
innym) tych, którzy w prawie są z nim zrównani, a według prawa kodeksowego mogą ołtarze poświęcać91.
Prawodawstwo liturgiczne wypowiada się także w sprawie używania ołtarza jeszcze nie poświęconego. „Ponieważ ołtarz staje się rzeczą
świętą przede wszystkim przez sprawowanie Eucharystii, dla podkreś
lenia prawdy tego stwierdzenia należy unikać odprawiania Mszy
świętej na nowym ołtarzu przed jego poświęceniem. W ten sposób
Msza poświęcenia będzie też pierwszą Eucharystią sprawowaną na
tym ołtarzu”92. Jeśli chodzi o dzień obrzędu, to powinna to być przede
wszystkim niedziela, gdyż wówczas wierni mogą się liczniej zgromadzić. Względy duszpasterskie mogą być przyczyną wybrania innego
terminu. Nigdy jednak nie należy sprawować obrzędów poświęcenia w Triduum Paschalne, w Środę Popielcową, w dniach Wielkiego
Tygodnia oraz w Dzień Zaduszny93.
Ołtarze mogą być również błogosławione. Dotyczy to ołtarzy przenośnych94. Prawodawstwo nie określa jednak sytuacji, kiedy należy
błogosławić, a nie poświęcać ołtarz. Komentatorzy także nie podejmują tego zagadnienia. Pewne odniesienie znaleźć można jedynie
u Józefa Bakalarza, który twierdzi, że w przypadku ołtarza przenośnego prawodawca „pozostawia swobodę wyboru dedykacji albo benedykcji”95. Według Obrzędów poświęcenia kościoła i ołtarza, „ołtarz
przenośny błogosławi biskup diecezji lub kapłan, który jest rektorem
kościoła”96. Jest to węższa grupa szafarzy niż przy poświęceniu ołtarza, choć wydaje się, że takie same uprawnienia mają wszyscy tam
wspomniani. Ponadto warto przywołać normę, według której miejsca
święte może błogosławić każdy ordynariusz. On też może do tej czynności delegować innego kapłana97. Rytuał stwierdza, że błogosławić
Por. Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, dz. cyt., rozdz. II, nr 6.
Por. KPK, kan. 1206; Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, dz. cyt., s. 917;
J. Krukowski, Miejsca i czasy święte, dz. cyt., s. 455–456.
92
Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, dz. cyt., rozdz. IV, nr 13.
93
Por. tamże, rozdz. IV, nr 14.
94
Por. KPK, kan. 1237 § 1.
95
J. Bakalarz, Miejsca i czasy święte, dz. cyt., s. 405.
96
Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, dz. cyt., rozdz. VI, nr 4.
97
Por. KPK, kan. 1207.
90
91
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ołtarz można w dowolnym dniu, zaleca jednak niedzielę, by można
było tego dokonać w obecności liczniej zgromadzonych wiernych.
Zakazuje natomiast błogosławić w Wielki Piątek i Wielką Sobotę98.
5. Błogosławienie cmentarza
Prawodawca kodeksowy poświęca kwestii cmentarzy tylko cztery
kanony99. Wspomina o posiadaniu ich przez Kościół, o ich błogosławieniu i grzebaniu zmarłych w kościołach. Inne unormowania mają
znaleźć się w prawie partykularnym100. Kwestie te reguluje także prawo cywilne101.
Cmentarz to miejsce spoczynku, grzebania zmarłych102. Kodeks poleca, aby Kościół posiadał własne cmentarze. Gdyby było to niemożliwe, wówczas na cmentarzach komunalnych powinno być wydzielone
miejsce przeznaczone do grzebania zmarłych wiernych. Tak cmentarz
kościelny, jak i miejsce wydzielone na cmentarzu komunalnym winny
być pobłogosławione103. W obrzędzie błogosławienia cmentarza czytamy: „Kościół uważa cmentarze za miejsce święte i dlatego stara się
i zachęca, aby nowe cmentarze, przygotowane przez wspólnotę katolicką albo przez władzę świecką w krajach katolickich, były pobłogosławione i aby został na nich wzniesiony krzyż Pana, znak nadziei
zmartwychwstania dla wszystkich ludzi”104. Gdyby Kościół nie mógł
posiadać żadnego z tych cmentarzy, wówczas każdorazowo należy
błogosławić poszczególne groby przy chowaniu zmarłych105.
Por. Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, dz. cyt., rozdz. VI, nr 5.
Zob. tamże, kan. 1240–1243.
100
Por. tamże, kan. 1243. Zob. Komisja Episkopatu Polski do spraw Sztuki
Kościelnej, Instrukcja Ochrona cmentarzy, 1987, w: Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski 1966–1993, oprac. Cz. Krakowiak, L. Adamowicz, Lublin
1994, s. 343–348.
101
Aleksander Sobczak w swojej publikacji przybliża między innymi prawodawstwo polskie dotyczące cmentarzy i grzebania zmarłych. Zob. Poradnik cmentarny.
Kościelne i cywilne normy prawne o cmentarzach i chowaniu zmarłych, wraz z orzecznictwem, Gniezno 2003.
102
Por. B. Filarska, Cmentarz, w: Encyklopedia katolicka, t. III, red. R. Łukaszyk,
L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1979, kol. 517.
103
Por. KPK, kan. 1240 § 1; J. Krukowski, Miejsca i czasy święte, dz. cyt., s. 458.
104
Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, t. 2,
Katowice 1994, nr 1115.
105
Por. KPK, kan. 1240 § 2.
98
99
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Oprócz wymienionych mogą również istnieć cmentarze parafialne,
instytutów zakonnych, osób prawnych czy też rodzinne. Osoby prawne lub rodziny mogą także posiadać własne grobowce106. Bez względu
na rodzaj cmentarza, wolą prawodawcy jest, by każdy z nich był pobłogosławiony. Kodeks w części ogólnej o miejscach świętych stanowi, że błogosławić je może każdy ordynariusz107, co odnieść należy
także do cmentarzy. Cytowany już obrzęd błogosławienia cmentarza
wymienia biskupa diecezjalnego jako jego szafarza, zaznaczając jednocześnie, że może on tę czynność powierzyć kapłanowi, zwłaszcza
swemu współpracownikowi w sprawowaniu opieki duszpasterskiej nad
wiernymi, którzy podjęli staranie o budowę cmentarza108. Jeśli chodzi
o cmentarz kleryckiego instytutu zakonnego na prawie papieskim lub
kleryckiego stowarzyszenia życia apostolskiego na prawie papieskim,
szafarzem błogosławienia będzie wyższy przełożony instytutu lub stowarzyszenia109. Z kolei osądowi ordynariusza miejsca pozostawia się
możliwość błogosławienia grobowców. Będzie to z pewnością uzależnione od udzielenia mu gwarancji, czy będą one chronione jako miejsca sakralne, jakimi stają się poprzez akt błogosławieństwa110.
Błogosławić cmentarz można w każdym dniu roku, z wyjątkiem
Środy Popielcowej i Wielkiego Tygodnia. Tak jak przy innych poświęceniach czy błogosławieństwach, tutaj także zalecana jest szczególnie niedziela, ze względu na możliwość liczniejszego zgromadzenia
wiernych, ale przede wszystkich ze względu na cotygodniowe upamiętnienie Paschy Chrystusa, która wyraża paschalny sens śmierci
chrześcijanina111.
Zakończenie
Miejsca święte to miejsca szczególne w życiu społeczności wierzących. Przez specjalny liturgiczny akt zostają one wyłączone z użytTamże, kan. 1241 §§ 1–2; J. Krukowski, Miejsca i czasy święte, dz. cyt.,
s. 459.
107
Por. KPK, kan. 1207.
108
Por. Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich,
dz. cyt., nr 1116.
109
Por. KPK, kan. 1207, kan. 134 § 1.
110
Tamże, kan. 1241 § 2; Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, dz. cyt.,
s. 919–920.
111
Por. Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich,
dz. cyt., nr 1117.
106
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ku świeckiego, a przeznaczone do kultu Bożego lub też do grzebania
zmarłych. Prawodawca kodeksowy podaje szczegółowe normy dotyczące niektórych miejsc świętych, takich jak kościoły, kaplice, ołtarze
czy cmentarze. W tej części Kodeksu wymieniono również sanktuaria,
jednak nie zostały one opisane w tym przedłożeniu, gdyż w Kodeksie
nie ma mowy o ich poświęceniu czy błogosławieniu. Najczęściej powstają one w miejscu już wcześniej poświęconym lub pobłogosławionym.
By dane miejsce rzeczywiście stało się miejscem świętym, należy je
poświęcić lub pobłogosławić. Kościelne prawodawstwo określa, którą
z tych form należy wybrać w danym wypadku, jak również wypowiada się na temat szafarza tego liturgicznego obrzędu. Ważną kwestię
stanowi tu także wybór dnia na poświęcenie czy błogosławieństwo.
Kodeks Prawa Kanonicznego pomija ten temat, jednak jest on omówiony w odpowiednich księgach liturgicznych. Znajomość norm dotyczących prezentowanych w artykule kwestii wydaje się konieczna
zwłaszcza dla osób duchownych, gdyż często zdarzają się sytuacje
sprzeczne z omawianymi przepisami prawa kościelnego.
Dedication and blessing of holy places
The holy places have specific meaning in the life of the faithful. By the special
liturgical act they are excluded from secular usage and intended to divine worship or
to the burial of the faithful. Cannon Law gives us specific norms considering some
holy places as: churches, chapels, altars, cemeteries. In order to become a holy place,
this place must be dedicated or blessed. Church law states as well which form to
choose: dedication or blessing. It says also about a person who can perform this rite.
Important think in this case is choosing the day of dedication or blessing. The Code of
Canon Law skips this theme however it is present in liturgical books. Knowledge this
norms, which have been discussed in this article seems to be important, especially for
the clergy, because the opinions presented by them are often contrary to the church’s
regulations.
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ZAKAZ ALIENACJI DÓBR KOŚCIELNYCH INSTYTUCJI
DOBROCZYNNYCH W CESARSTWIE RZYMSKIM
Treść: Wstęp. – 1. Zakazy alienacji dóbr instytucji dobroczynnych we wczesnym
prawie kanonicznym. – 2. Zakaz alienacji majątku instytucji dobroczynnych w prawie
rzymskim. – 3. Wnioski.

Wstęp
Pjęcie alienatio w ścisłym znaczeniu dotyczyło w prawie rzymskim wszelkiego rodzaju przeniesienia własności2. Mogło być także
rozumiane jako sprzedaż3. Potoczne znaczenie tego słowa było jednak
szersze i odnosiło się do jakiegokolwiek pozbycia się czegoś, oddalenia, usunięcia.
Najczęściej prawodawca rzymskim definiował alienację (έκποιείν,
alienare)4 poprzez wymienienie przykładów jej zastosowania: sprzedaż, darowizna, zamiana oraz ustanowienie emfiteuzy. Wyliczenie
przykładów alienacji mieści się raczej w potocznym pojęciu tego słowa. Znajduje się bowiem wśród wymienionych przykładów emfiteuza, która polega na stanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego na
własności, a nie jej przeniesieniu. Należy pamiętać, że prawo do alienacji rzeczy stanowiło w rzymskim porządku prawnym jedno z podstawowych uprawnień właściciela.
Przedmiotem artykułu jest kwestia odstępstwa od reguły, czyli
problem zakazów rozporządzania majątkiem kościelnych instytucji
dobroczynnych. Należały do nich sierocińce, domy starców, domy
1

1
2
3
4

P. De Francisci, Il trasferimento della proprietà, Padova 1924, s. 103 i nast.
G. 2, 65; D. 5, 16, 28; CT. 3, 32.
D. 4, 7, 8, 2; C. 5, 71, 18.
Nov. 7; Nov. 120.
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ubogich czy chorych oraz schroniska pielgrzymów. Te oryginalne instytucje powstały w praktyce chrześcijańskiej IV wieku5, a od V wieku
stały się tematem regulacji prawa kościelnego. Czasy rządów cesarzy
chrześcijańskich spowodowały także objęcie instytucji dobroczynnych
ustawodawstwem państwowym.
1. Zakazy alienacji dóbr instytucji dobroczynnych we wczesnym
prawie kanonicznym
Alienacja dóbr kościelnych była, począwszy od V wieku, przedmiotem zakazów formułowanych we wczesnym Kościele6.
Pochodzący z 13 września 401 roku kanon synodu prowincjonalnego w Kartaginie7 wprowadzał zakaz sprzedaży czegokolwiek, co należy do Kościoła. Dopuszczano przy tym możliwość dokonania zbycia
rzeczy w razie zaistnienia pilnej potrzeby, o ile rzecz kościelna nie
przynosi dochodu. Sprawa powinna być wówczas przedłożona metropolicie prowincji i rozważona w określonym gronie biskupów. Jeśli
pilna potrzeba zbycia rzeczy pojawiłaby się w jakimś kościele, który
nie będzie miał możliwości zwrócenia się z kwestią do metropolity,
wówczas należy przywołać grono biskupów z sąsiednich kościołów,
którzy o prawidłowości transakcji będą mogli zaświadczyć przed synodem. W razie niezachowania powyższych wymogów dokonujący
czynności będzie odpowiedzialny przez Bogiem, uznany za sprzedawcę dóbr kościelnych przez synod oraz pozbawiony urzędu.
W. Schönfeld, Die Xenodochien in Italien und im Frankreich im frühen Mittelalter,
ZSS Kan. Abt. 43, 12 (1922), s. 1-54; F. Boshof, Armenfürsorge im Frühmittelalter:
xenodochium, marticula, hospitale pauperum, Vierteljahrschrift für Sozial- und
Wirtschaftsgeschichte 71 (1984), s. 153-174; I. Milewski, Rozwój chrześcijańskich instytucji dobroczynnych w zachodniej części Cesarstwa Rzymskiego w IV i V wieku,
Przegląd Religioznawczy 4, 182 (1996), s. 1-15; J. Naumowicz, Instytucje charytatywne św. Bazylego, Vox Patrum 30-31 (1996), s. 125.
6
J. Gaudemet, L`Èglise dans l`Empire romain (IV-V siècles), t. III, Paris 1958,
s. 310; W. Bojarski, Emfiteuza według prawa rzymskiego, Toruń 1970, s. 76.
7
Conc. Carth. c. 26, PL 67, 192: Ut res Ecclesiae nemo distrahat XXVI. Item placuit ut rem Ecclesiae nemo vendat: quod si redditus non habet, et aliqua nimia necessitas cogit, hanc insinuandam esse primati provinciae ipsius, ut cum statuto numero
episcoporum utrum faciendum sit arbitretur. Quod si tanta urget necessitas Ecclesiae,
ut non possit ante consulere, saltem vincios testes convocet episcopos, curans ad concilium omnes referre suae Ecclesiae necessitates: quod si non fecerit, reus Deo, et concilio venditor, honore amiss, teneatur.
5
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Kontynuację tegoż postanowienia stanowi jeden z kolejnych, pochodzący z 421 roku, kanon koncylium kartagińskiego8.Kanon zawiera zakaz (skierowany tym razem do prezbiterów) sprzedaży własności
kościołów bez zgody biskupów. Postanowienie synodu powtarza także
stanowisko, w myśl którego nielegalne jest sprzedawanie przez biskupów dóbr kościelnych bez konsultacji (lub zgody synodu) albo wiedzy ich prezbiterów. Postanowienie kościelne kończy się wymownym
stwierdzeniem, iż tak jak biskup nie powinien przywłaszczać sobie
własność Kościoła, który jest jego matką, tak prezbiter nie powinien
czynić podobnie z majątkiem kościelnym, który oddany został pod
jego pieczę.
Postanowienia synodu w Kartaginie stanowią wyraz jednoznacznej
postawy władz Kościoła, zakazującej alienacji dóbr kościelnych poza
wąsko zakreślonym wyjątkiem i pod pewnymi warunkami proceduralnymi. Prawo kanoniczne nie rozważało kwestii formy alienacji ani
kategorii rzecz objętych zakazem. Wskazuje to, iż problem zbywania
dóbr kościelnych miał znaczenie praktyczne.
Postanowienia synodu nie dotyczą wprost instytucji dobroczynnych. O ile jednak instytucje charytatywne stanowiły cześć majątku
kościelnego, o tyle zakaz alienacji dotyczył także ich.
Zakaz alienacji dóbr kościelnych sformułowany został także na
Zachodzie przez papieża Leona9 w liście napisanym 21 października
roku konsulatu Kalepiusza, czyli w roku 447.
8
Conc. Carth. c. 33, PL 67, 192-193: Ut presbyteri rem Ecclesiae in qua sunt
constituti non vendant, et nulli episcopo liceat rem tituli matrcis Ecclesiae usurpare.
XXXIII. Item placuit ut presbyteri non vendant rem Ecclesiae ubi sunt constituti, nescientibus episcopis suis, quomodo et episcopis non licet vendere praedia Ecclesiae,
ignorante concilio, vel presbyteris suis. Non habente ergo necessitatem nec episcopo
liceat matricis Ecclesiae, nec presbytero rem tituli sui usurpare (...).
9
Epist 17, PL 54, 727-729: Leo papa universis episcopis per Siciliam constitutis. Occasio specialum querelarum, curam nobis providentiae generalis indicit, ut
quod in duabus provinciae vestrae Ecclesiis improbe gestum, injusteque praesumptum est, id constitutione perpetua ab omnium episcoporum usurpatione resecemus.
Taurominitanis enim clericis Ecclesiae deplorantibus nuditatem, eo quod omnia ejus
praedia, vendendo, donando, et diversis modis alienando, episcopus dissiparet; etiam
Panormitani clerici, quibus nuper est ordinatus antistes, similem querimoniam in sancta synodo, cui praesidebamus, de usurpatione prioris episcopi detulerunt. Quamvis
ergo jam ordinatum a nobis sit quemadmodum utriusque Ecclesiae utilitatibus consulatur, ne tamen hoc perniciosum nequissimae depraedationis exemplum cuiquam posthac fiat imitatible, hanc praecepti nostri formam apud dilectionem vestram volumus
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Leon, w liście skierowanym do wszystkich biskupów sycylijskich,
wskazuje na okoliczności występowania ze skargami na nadużycia biskupów podczas sprawowania zarządu majątkiem kościelnym.
Przywołuje przypadek kościoła w Tauromenium, którego duchowny
o imieniu Panormus skarżył się przed świętym synodem na trwonienie
przez biskupa majątku kościelnego. Nieuczciwy biskup miał sprzedawać dobra kościelne oraz rozporządzać nimi w inny sposób, narażając
tym samym kościół na jeszcze większe zubożenie. Jak wskazuje pośrednio tekst listu, biskup został usunięty z urzędu, a na jego miejsce
powołano nowego.
Ten i inne podobne przypadki zmusiły Leona do roztoczenia szczególnej opieki nad wszystkimi kościołami i sformułowania wieczystego, dotyczącego wszystkich biskupów, zakazu darowania, zamiany
lub sprzedaży jakiejkolwiek rzeczy będącej własnością jego kościoła (qua sine exceptione decernimus ut ne quis episcopus de Ecclesiae
suae rebus audeat quidquam vel donare, vel commutare, vel vendere). Wyjątek stanowiła sytuacja, w której dokonanie takiej transakcji
przyniosłoby niewątpliwą korzyść kościołowi. Wówczas biskup powinien skonsultować się i uzyskać zgodę pozostałych duchownych
z jego kościoła. W razie wyrażenia zgody przez prezbitera, diakona lub
duchownego jakiegokolwiek stopnia na dokonanie czynności przynoszącej szkodę kościołowi winnemu duchownemu wymierzona będzie
kara w postaci pozbawienia urzędu oraz uniemożliwienia uczestnictwa w komunii świętej. Uzasadnieniem takiego rozstrzygnięcia jest
przekonanie, że zarówno biskupi, jaki i duchowni niższych szczebli
powinni dbać o interesy Kościoła i zachowywać nienaruszone dary
przekazane w postaci swych majątków na rzecz Kościoła przez wiernych, w nadziei na zbawienie duszy.

esse perpetuam: qua sine exceptione decernimus ut ne quis episcopus de Ecclesiae
suae rebus audeat quidquam vel donare, vel commutare, vel vendere; nisi forte ita aliquid horum faciat, ut meliora prospitiat, et cum totius cleri tractatu atque consensu id
eligat, quod non sit dubium Ecclesiae profuturum. Nam praesbyteri, vel diaconi, aut
cujuscumque ordinis clerici, qui conniventiam in Ecclesiae damna miscuerunt, sciant
se et ordine et communione privandos: quia plenum justitiae est, fratres charissimi, ut
non solum episcopi, sed etiam totius cleri studio, ecclesiasticae utilitatis incrementa
serventur et eorum munera illibata permaneant, qui pro animorum suarum salute propriam substantiam Ecclesiis contulerunt.
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W treści zarządzenia papieskiego zwraca uwagę relacja o nadużyciach popełnianych przez biskupów, jako administratorów majątku
kościelnego. Wskazane przypadki świadczą nie tyle o skali problemu,
ale jego doniosłości w oczach Leona.
Papież Leon posługuje się także określeniami opisującymi sposoby alienacji dóbr kościelnych. Należy do nich darowizna, zamiana
i sprzedaż (donatio, commutatio, venditio). Leon używa także okreś
lenia rozporządzać w inny sposób (et diversis modis alienando).
Terminy te stanowią wyraźne nawiązanie do prawnych form alienacji
rzeczy. Być może ich wystąpienie w pismach Leona wiązało się z pojawiającymi się kontrowersjami dotyczącymi rozumienia zakazu zbywania dóbr kościelnych.
Zarządzenie Leona wskazuje ponadto pośrednio, iż znaczna część
majątku kościelnego pochodziła z rozporządzeń dokonywanych
przez wiernych z pobudek religijnych. Niestety, brak w liście Leona
wzmianki o instytucjach dobroczynnych.
Zarządzenia podobne do postanowień Leona sformułował także
w 502 roku papież Symmachiusz10. Postanowienie papieża Symmachiu
sza wprowadzało zakaz alienacji (alienatio) rzymskich dóbr kościelnych, a w tym gruntów wiejskich i miejskich, wyposażenia kościołów
czy naczyń liturgicznych. Zakaz obejmować miał rzeczy obecnie należące do Kościoła oraz te, które w przyszłości przezeń zostaną nabyte. Skierowany był do aktualnych przełożonych (qui nunc antistes),
wybranych przez społeczność kościelną, a także do ich następców.
W razie złamania zakazu czynność miała pozostać bezskuteczna (inefficax), a dokonujący jej oraz ci, którzy z nim współdziałali, narażeni
byli na klątwę kościelną11.

Epist. 6, źródło cyt. za C. Trezzini, La legislatione canonica di Pappa Gelasio I
492-496, Locarno 1911, s. 198: Ne unquam praedium seu rusticum sive urbanum, vel
ornamenta et ministeria ecclesiarum, quae nunc sunt vel quae ex quibuslibet titulis ad
ecclesiarum iura pervenerint, ab eo qui nunc antistes sub electione communi fuerit ordinandus, et illis, qui futuris saeculis sequentur, quosumque titulo atque commento
alienentur. Si quis vero aliquid earum alienare voluerit, inefficax atque irritum iudicetur. Sitque facienti vel consentienti accipintique anathema.
11
Por. Grzegorz Wielki, Epist. 14, 2, CCL 140 A, 1066.
10
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Jak wynika z dalszej treści, postanowienie papieskie dotyczyć miało wszystkich rzymskich biskupstw (ecclesiarum per omnes Romanae
civitatis titulos qui sunt presbyteri vel quicumque fuerint) 12.
W kwestii alienacji dóbr kościelnych i na tle powyższych postanowień znamienny zdaje się przykład Ambrożego, który sprzedawał
naczynia i szaty liturgiczne, by za uzyskane pieniądze wykupywać
więźniów13. Postawa Ambrożego stanowiła znaczący wyłom w ściśle
pojmowanym zakazie alienacji dóbr kościelnych i wskazywała na rzeczywiste przeznaczenie majątku Kościoła, którego ważnym zadaniem
miało być prowadzenie działalności dobroczynnej.
2. Zakaz alienacji majątku instytucji dobroczynnych
w prawie rzymskim
Rozporządzanie rzeczami było w prawie rzymskim zasadniczo dozwolone. Wyjątkowo jednak istniały zakazy alienacji, dotyczące między innymi gruntu posagowego, nieruchomości małoletniego, rzeczy
spornych czy rzeczy będących przedmiotem zapisu testamentowego14.
Zakaz alienacji został rozciągnięty w prawie poklasycznym na majątek Kościoła15. W tym miejscu należy przedstawić proces rozwoju
regulacji w tym przedmiocie, gdyż stanowią one tło dla wprowadzanych równolegle norm dotyczących w szczególności instytucji dobroczynnych. Instytucje dobroczynne bowiem traktowane były jako część
majątku kościelnego.
Zakaz rozporządzania dobrami kościelnymi wprowadzony został po raz pierwszy w 470 roku konstytucją Leona i Antemiusza16.
Zakaz ten skierowany był jedynie do Kościoła (sacrosancta ecclesia)
w Konstantynopolu i dotyczył należących do niego gruntów miejskich
12
Źródło cyt. za A. H. M. Jones, Church finance in the fifth and the sixth centuries,
Journal of Theologocal Studies 11 (1960), s. 89.
13
De off. 2, 28, PL 16, 139. Na temat działalności Ambrozego zob.: K. Gurda,
Wspomaganie ubogich i potrzebujących w kościele mediolańskim za czasów św.
Ambrożego, Vox Patrum 16 (1996), z. 30-31, s. 154-159.
14
Codex Theodosianus (CT) 4, 5, 1; Codex Iustinianus (C.) 5, 13, 1, 15; C. 3, 2 a.
Zob. P. Bonfante, Corso di diritto romano, t. IV, Milano 1930, s. 329 i nast.; M. Kaser,
Das Römische Privatrecht, t. II, München 1971-1975, s. 188, 267.
15
T. S. Miller, The birth of the hospital in the Byzantine Empire, Baltimore 1985,
Medical History 30 (1986), s. 103.
16
C. 1, 2, 14.
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i wiejskich i innych nieruchomości, a także niewolników, kolonów
czy annonas civiles17.
W razie dokonania lub wyrażenia zgody przez arcybiskupa czy
ekonoma zarządzającego majątkiem Kościoła na taką transakcję (na
przykład z wdzięczności za dokonane wcześniej na rzecz Kościoła
jakiegoś rozporządzenia majątkowego) czynność pozostawała nieważna. Zbyte rzeczy miały ulec zwrotowi, a nabywca miał zostać
pozbawiony ceny kupna. W razie uzyskania przez ekonoma jakiejś
korzyści z tytułu dokonanej czynności otrzymane przez niego rzeczy
miały przypaść Kościołowi. Ponadto ekonom powinien być pozbawiony swej funkcji i zostać zobowiązanym do naprawienia szkody
wyrządzonej Kościołowi. Wymownym jest fakt, iż obowiązek ten,
w razie niewywiązania się ekonoma, przechodził na jego spadkobierców. Kara wygnania czekała natomiast notariuszy, którzy uczestniczyli przy sporządzaniu dokumentu transakcji18.
Uzasadnieniem tak surowego stanowiska było przekonanie prawodawcy, iż majątek kościelny, podobnie jak sam Kościół, powinien na
zawsze pozostać nienaruszony19.
Omawiana konstytucja przewidywała jednak możliwość oddania
dóbr (gruntów wiejskich i miejskich) kościelnych w użytkowanie
(ususfructus)20. Miało ono być ustanawiane albo na czas określony
w pisemnej umowie przez strony, albo na czas życia biorącego w użytkowanie21.
Alienacji dóbr kościelnych dotyczyła także konstytucja Justyniana
z 529 roku22. Zakazywała ona zbywania i zastawiania (vel ad venditionem, vel hypothecam vel pignus trahere) naczyń i szat liturgicznych
(sacratissima arcana vasa vel vestem)23. Podobnie jak w konstytucji
W. Bojarski, op. cit., s. 76, przyjmuje za oczywisty fakt, że zakaz dotyczył także ustanawiania emfiteuzy na dobrach kościoła. Termin ecclesia jednak nie pojawia
się w treści konstytucji.
18
C. 1, 2, 14, 3-8.
19
C. 1, 2, 14, 2.
20
C. 1, 2, 14, 9.
21
J. L. Murga, Los negocios “pietatis causa” en las constitutiones imperiales
postclassicas, AHDE 37 (1967), s. 319.
22
C. 1, 2, 21.
23
Naczynia i szaty liturgiczne (także w okresie chrześcijańskim) traktowane były,
zgodnie z klasycznymi wymogami, jako rzecz święte, a przez to extra commercium.
I. 2, 1, 8.
17
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Leona i Antemiusza, w razie dokonania zakazanej czynności, przedmioty liturgiczne powinny zostać zwrócone, chyba że uległy zniszczeniu lub zostały stracone.
Justynian przewidział także wyjątek od powyższego zakazu: przedmioty liturgiczne mogły zostać zbyte lub zastawione w celu uzyskania
środków na wykup więźniów24. Reguła ta powtarzana była jeszcze kilka razy w kolejnych konstytucjach Justyniana25.
Postanowienia dotyczące majątku Kościoła w Konstantynopolu zostały rozwinięte przez cesarza Justyniana w 530 roku26. Justynian zakazywał oddawania rzeczy należących do Kościoła w dzierżawę na
podstawie prawa kolonatu (ius colonarium)27. Postanowienia konstytucji dotyczą ponadto możliwości ustanawiania emfiteuzy na dobrach
kościelnych. Zgodnie z postanowieniem prawodawcy możliwe było
oddawanie gruntów należących do Kościoła w dzierżawę wieczystą
na 20 lat, najwyżej na czas życia emfiteuty (który musiał być osoba
bogatą) i jego dwóch następców28.
W 537 roku29 Justynian wprowadził zakaz ustanawiania emfiteuzy wieczystej na dobrach Wielkiego Kościoła w Konstantynopolu.
Zezwolił jednak na ustanawianie emfiteuzy wieczystej pomiędzy pozostałymi εύαγέσιν οίκοις (venerabilibus domibus).
Konstytucja Anastazjusza [C. 1, 2, 17]. Od czasów rządów Anasta
zjusza (491-518) rozpoczyna się także okres regulowania możliwości
alienacji dóbr należących do instytucji dobroczynnych. Większość aktów prawnych w tej materii odnosić się będzie zarówno do majątku
kościołów, jak i samych instytucji dobroczynnych, niektóre zaś skierowane będą wyłącznie do tych drugich.
Konstytucja C. 1, 2, 17. zawiera generalny zakaz zbywania (έκποιέω,
alienationem cessare) należących do nich nieruchomości (πραγμάτων
ακινήτων, rerum immobilium)30 i civilium annonarum (�������������
πολιτικών σιτηρεσίων). Jednak Anastazjusz przewidział także możliwość sprzeC. 1, 2, 21, 2.
I. 1, 2, 8; Nov. 7, 8; Nov. 120, 10.
26
C. 1, 2, 24.
27
C. 1, 2, 24, 1.
28
C. 1, 2, 24, 3-4.
29
Nov. 55.
30
Postanowienia konstytucji nie dotyczyły rzeczy ruchomych, z wyjątkiem naczyń
liturgicznych (vasa sacra); C. 1, 2, 17, 5.
24
25
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daży, ustanowienia hipoteki lub emfiteuzy albo dokonania zamiany
wymienionych dóbr. Uzasadnieniem dla takich czynności mogła być
konieczność przeznaczenia uzyskanej ceny kupna lub pożyczki pod
zastaw na umorzenie długów (które przeszły na kościół lub instytucję
dobroczynną przy okazji dokonania na ich rzecz rozporządzenia testamentowego) na potrzeby Kościoła, wykupienie sprzedanych obiektów albo odbudowę świątyni. Zamiana mogła być dokonywana tylko
w razie konieczności, a rzecz, której kościół lub instytucja się pozbywały, miała przynosić mniejsze korzyści niż rzecz uzyskana na skutek zamiany. Oddane w emfiteuzę mogły być jedynie grunty, które, ze
względu na swą jałowość, przynosiły szkody. W tym ostatnim przypadku prawodawca przewidział także możliwość darowania gruntu31.
W razie dokonania czynności wbrew zakazowi, bez uzasadnienia albo z zaniedbaniem formalności, zarówno pożyczkodawca, jak
i kupujący powinni stracić rzecz, a także odpowiednio kwotę pożyczki lub cenę kupna. Dokonujący z kościołem albo z instytucją dobroczynną zamiany powinien stracić rzecz własną oraz tę, którą uzyskał.
Podobnie ktokolwiek otrzymujący od Kościoła w dzierżawę wieczystą, w darowiźnie albo na podstawie innego tytułu jakąkolwiek rzecz
wbrew zakazom, powinien otrzymaną rzecz zwrócić32.
Konstytucja Justyniana z 528 roku [C. 1, 3, 41 (42)]. Kolejne
regulacje w materii alienacji dóbr instytucji dobroczynnych pochodzą
już od Justyniana.
Konstytucja Justniana C. 1, 3, 41 (42). zawiera regulacje dotyczące
zarządu majątkiem kościelnym, skierowane do biskupów, ekonomów
i administratorów instytucji dobroczynnych. Część przepisów dotyczy wyłącznie majątku kościoła biskupiego, część majątku instytucji
Dokonanie dozwolonych czynności musiało spełniać określone wymogi formalne. Sprzedaż, zamiana, ustanowienie hipoteki lub emifetuzy i zapewne darowizna
musiały być dokonane z formie pisemnej z podaniem przyczyn dokonania czynności
i wskazaniem obecnych przy transakcji. Umowa sporządzona na terenie Bizancjum
powinna być zgłoszona μαγιστροκήνσω (magistrum census), a na prowincji έκδίκοις
(defensores) na podstawie stosownych dokumentów kościelnych, w obecności ekonoma kościelnego i duchownych, w przypadku klasztoru w obecności opata i mnichów,
a w przypadku ptochium i sierocińców w obecności administratora i podległego
mu personelu, który w większości musiał wyrazić na dokonanie czynności zgodę.
Zawarciu umowy towarzyszyć powinna ponadto zgoda biskupa właściwego ze względu na miejsce dokonania transakcji.
32
C. 1, 2, 17, 3.
31
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dobroczynnych. Pozostałe regulacje skierowane są do obu rodzajów
majątków33. Celem wydania tej konstytucji była ochrona majątku kościelnego i instytucji dobroczynnych oraz przeciwstawienie się nadużyciom ze strony nieuczciwych zarządców. Zasadniczą kwestią było
odróżnienie majątku zarządcy i majątku instytucji oraz zachowanie
tego ostatniego przed uszczupleniem34.
W myśl konstytucji Justyniana przełożony instytucji dobroczynnej
nie mógł rozporządzać majątkiem, jaki nabył po objęciu swej funkcji.
Dobra te przypadały instytucji, którą zarządzał, i przeznaczone były
na cele dobroczynne35. Mógł natomiast w pełni dysponować w tym
czasie majątkiem, jaki posiadał przed swą nominacją lub tym, jaki
w trakcie pełnienia funkcji przełożonego otrzymał od rodziców, stryjostwa, braci czy sióstr36.
Dla tych, którzy nie przestrzegali zakazu, prawodawca przewidział
określone sankcje. Wprawdzie przy okazji administratorów instytucji dobroczynnych nie ma mowy o karach, lecz jedynie zawarta jest
naganna ocena niewłaściwego postępowania37, jednak można, jak zauważa F. Fabbrini38, przyjąć, że dotyczyły ich także postanowienia
skierowane do ekonomów39. Zgodnie z tymi postanowieniami nieuczciwy zarządca zobowiązany był do wyrównania spowodowanych
przez siebie strat.
Postanowienia, dotyczące zakazu alienacji dóbr uzyskanych przez
administratora instytucji dobroczynnej, zostały powtórzone w 534 r.40
Justynian upoważnił przełożonych do dysponowania nabytym po

P. W. Duff, Personality in the Roman Private Law, Cambridge 1938, s. 191.
F. Fabbrini, La personnalità giuridica degli enti di assistenza (detti “piae causae”) in diritto romano, [w:] Apollinaris. Comantarius Juris canonici, t. 63, Roma
1990, s. 92; A. Philipsborn, Les établissements charitables et les théories de la personalité juridique le droit romain, RIDA 6 (1951), s. 146.
35
C. 1, 3, 41 (42), 12.
36
Nabycie to nie musiało ograniczać się do nabycia spadku, lecz polegać mogło
także na otrzymaniu darowizny. C. 1, 3, 41 (42), 11.
37
C. 1, 3, 41 (42), 14.
38
F. Fabbrini, op. cit., s. 93-94.
39
C. 1, 3, 41 (42), 10.
40
Nov. 131, 13.
33
34
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objęciu urzędu majątkiem tylko na cele dobroczynne lub związane
z funkcjonowaniem samej instytucji41.
Konstytucja Justyniana z 530 roku [C. 1, 3, 45 (46)]. W 530 roku
w Konstantynopolu wydana została kolejna konstytucja w omawianej
materii. Konstytucja C. 1, 3, 45 (46) adresowana do praefectus praetorio Juliana dotyczyła w zasadniczej części tworzenia instytucji dobroczynnych w drodze czynności mortis causa.
Konstytucja omawiała sytuację, w której ktoś zostawi (w testamencie) albo w darowiźnie duchowieństwu, mnichom, diakonisom, ptochium, ksenonowi, nosokomium, brefotrofium kościołowi, biednym
albo innej instytucji dobroczynnej lub innemu podobnemu stowarzyszeniu roczny legat czyli42.
Zgodnie z postanowieniami konstytucji członkowie takiej instytucji
nie mogli nabywać od niej dóbr zapisanych w rocznym legacie. W razie zwarcia takiej transakcji narażeni byli na stratę uzyskanych przedmiotów, natomiast sama umowa była nieważna43. Jak wskazuje dalsza
część konstytucji, otrzymane w rocznym zapisie dobra nie mogły stanowić przedmiotu obrotu prawnego, gdyż powinny jako zachowane
świadczyć o szczodrobliwości spadkodawcy44. Przełożony instytucji
upoważniony był do dochodzenia od osoby, która zawarła niedozwoloną umowę kupna, zwrotu rzeczy, a przysługujące mu z tego tytułu
roszczenie nie ulegało przedawnieniu45.
Problematyka obrotu dobrami otrzymanymi w drodze zapisów,
a w tym rocznych legatów na rzecz instytucji dobroczynnych, powtórzona została w konstytucji C. 1, 3,55 (57) z 534 roku oraz noweli 131
z 545 roku. Uczynił jednak wyjątek dla sytuacji, w której instytucji
dobroczynna znajduje się daleko46. Wówczas instytucja mogła sprze41
J-U. Krause, Witwen und Waisen in Römischen Reich, t. IV, Stuttgart, 19941995, s. 33-37; T. Kunderewicz, Disposizioni testamentaire e donazioni a scopo di beneficenza nell diritto giustinianeo, SDHI 47 (1981), s. 62; P. W. Duff, op. cit., s. 191;
S. Longosz, Ksenodochium - hospicjum wczesnochrześcijańskie, Vox Patrum 30-31
(1996), s. 323.
42
Zapis, zgodnie z którym zapisobiorca otrzymywał rocznie określoną sumę pieniędzy lub określoną ilość rzeczy przez pewien czas lub dożywotnio.
43
C. 1, 3, 45 (46), 11.
44
C. 1, 3, 45 (46), 10.
45
C. 1, 3, 45 (46), 11.
46
Nov. 131, 12.
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dać legat lub dokonać jego zamiany za nieruchomości znajdujące się
blisko niej.
Nowela Justyniana z 535 roku [Nov. 7]. Próbę kompleksowego
uregulowania kwestii obrotu majątkiem instytucji dobroczynnych
stanowi nowela z 535 roku [Nov. 7]. Justynian powołał się w niej na
wcześniejsze regulacje Leona [C. 1, 2, 14] z 470 roku oraz Anastazjusza
[C. 1, 2, 17]. Prawodawca przypomniał, że konstytucje tych cesarzy odnosiły się do Kościoła (w przypadku konstytucji Leona) oraz dodatkowo instytucji dobroczynnych (w przypadku konstytucji Anastazjusza),
znajdujących się wyłącznie w Konstantynopolu. Pomimo wyrażonego
szacunku dla swych poprzedników47 uznał wcześniejsze regulacje za
niedoskonałe i ograniczone oraz wymagające uzupełnienia i poprawek48.
Po zreferowaniu postanowień swych poprzedników Justynian przeszedł do stwierdzenia, że zaistniały liczne przypadki obchodzenia zakazów alienacji dóbr kościelnych, głównie przy zastosowaniu prawa
kolonatu czy emfiteuzy49.
Justynian wskazywał w swej konstytucji, że kościoły i instytucje
dobroczynne powinny mieć pozwolenie na zbywanie lub zastawianie
należących do nich rzeczy. Wśród adresatów tej normy prawodawca
szczegółowo wymienił: kościół stołeczny i kościoły od niego zależne, także te znajdujące się w prowincjach i podległe tam istniejącym
patriarchatom albo arcybiskupstwom (Wschodu, Illirii, Egiptu, Libii,
Afryki i innych). Postanowienia noweli skierowane były także do prawowiernych biskupów zachodnich, a także wszelkich przełożonych
ksenodochiów, ptochotrofiów, nosokomiów, orfanotrofiów, gerontocomiów, brefotrofiów, opatów i przełożonych klasztorów żeńskich,
a także przełożonych jakichkolwiek pobożnych instytucji (εύαγων
συστημάτων, venerabilius colegiis).
Głównie wobec Leona, którego Justynian przyrównał do najświetniejszego,
jego zdaniem, cesarza chrześcijańskiego, Konstantyna. Justynian stwierdził, że cesarz
Leona wzmocnił znaczenie Kościoła i zabezpieczył jego majątek. [Nov. 7 pr.].
48
Zgodnie z intencją wyrażoną przez Justyniana na wstępie noweli, udoskonalenie, rozjaśnienie i uporządkowanie ustawodawstwa leżało u podstaw wszelkiej jego
działalności prawodawczej [Nov. 7 pr.]. Podobna deklaracja znajduje się na wstępie
noweli 120.
49
Nov. 7 pr. 1.
47
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Zakaz alienacji bez pozwolenia dotyczył nieruchomości w postaci
budynków, gruntów, ogrodów i tym podobnych, a także niewolników
wiejskich oraz civile annonam, należących do wymienionych instytucji.
Wobec przypadków alienacji dóbr kościelnych już dokonanych
Justynian, ze względu na szczególne trudności w ewentualnym badaniu dokumentacji czynności, zadecydował nie stosować postanowień
swej konstytucji. To, co już zostało dokonane, miało pozostać niezmienione, natomiast próby alienacji w przyszłości miały być surowo
karane.
Nowela Justyniana z 544 roku [Nov. 120]. W 544 roku kwestia zakazu alienacji dóbr kościelnych stała się ponownie przedmiotem regulacji cesarskiej. Nowela 120. Justyniana skierowana była do praefecto
praetorio Petro i dotyczyła Kościoła i instytucji dobroczynnych znajdujących się na terenie Konstantynopola, z wyjątkiem klasztorów50.
Justynian deklaruje, że wydana nowela ma być zebraniem dotychczasowego ustawodawstwa w sprawie sprzedaży rzeczy kościelnych,
ustanawiania dzierżawy i emfiteuzy oraz w kwestii zarządu tym majątkiem.
Prawodawca potwierdza generalny zakaz sprzedaży, darowania,
zamiany, ofiarowania w jakikolwiek sposób, oddawania w prawo
kolonatu albo jakiegokolwiek zbywania rzeczy należących do kościoła konstantynopolitańskiego, orfanotrofium, nosokomium, ksenodochium, ptochotrofium albo innej pobożnej instytucji, która znajduje
się w stolicy albo jej okręgu.
Bezwzględnemu zakazowi alienacji dóbr instytucji dobroczynnych
podlegała sprzedaż, ustanowienie emfiteuzy czy hipoteki na nieruchomościach instytucji dobroczynnej na rzecz przełożonych, ekonomów,
chartularii, a także ich dzieci i rodziców oraz innych osób z nimi spokrewnionych lub spowinowaconych. W razie dokonania takiej czynności, osobiście lub przez osoby podstawione, umowa traktowana
była jako nieważna (irritum fore), a cały majątek stron takiej czynności (nabywcy oraz przełożonego lub innej osoby zarządzającej majątkiem instytucji dobroczynnej) przechodził po jego śmierci na rzecz
instytucji, od której rzecz (lub prawo) została nabyta51. Postanowienia

50
51

Nov. 120.
Por. Nov. 120, 5, 1.
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te miały także zastosowanie do instytucji dobroczynnych położonych
poza Konstantynopolem52.
Dwa lata później, czyli w 546 roku, Justynian zezwolił na ustanawianie emfiteuzy na rzecz przełożonych lub duchownych na gruntach przylegających do budynków kościelnych i innych venerabilium
domuum53. Na dokonanie takiej czynności zgodę musieli wyrazić
wszyscy duchowni danego kościoła. Zdaje się jednak, że przepis ten
dotyczył tyko kościołów i klasztorów (W. Bojarski54), a nie instytucji
dobroczynnych (H. R. Hagemann55), które nie są w noweli 123 wymieniane.
Zakaz alienacji dotyczył też bezwzględnie dóbr, które instytucja dobroczynna otrzymała od cesarza56.
W 545 roku pojawił się kolejny zakaz dotyczący alienacji dóbr należących do instytucji dobroczynnej. Przewidywał on, że heretykowi
nie można oddawać w dzierżawę, emfiteuzę, sprzedawać albo przekazywać w inny sposób rzeczy należących do kościoła albo instytucji
dobroczynnej. W razie naruszenia tego zakazu heretyk tracił tak nabytą rzecz na rzecz instytucji, a jej przełożony był pozbawiony swej
funkcji, a ponadto był umieszczany w klasztorze i przez rok pozbawiony uczestnictwa w komunii świętej57.
3. Wnioski
Zakaz alienacji dóbr kościelnych, a w tym instytucji dobroczynnych,
był wyrazem szczególnego zainteresowania prawodawcy istnieniem
i funkcjonowaniem instytucji dobroczynnych. Całość postanowień cesarskich zmierzała wyraźnie do ochrony majątku kościelnego przed
uszczupleniem ze strony nieuczciwych kontrahentów oraz przełożonych. Obszar działalności Kościoła i instytucji dobroczynnych
stanowił szczególne „miejsce spotkania się” interesu prywatnego
właściciela oraz interesu publicznego. Zgodnie z prawem uprawnienia
właścicielskie przewidywały możliwość rozporządzania majątkiem,
jednak interes publiczny reprezentowany najpierw przez władze ko52
53
54
55
56
57

Nov. 120, 7, 1.
Nov. 123, 6.
Op. cit., s.80.
Die Stellung der piae causae nach Justinianischen Recht, Basel 1953, s. 56.
Nov. 120, 5.
Nov. 131, 14.
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ścielne, potem przez prawodawcę stanowił w tej mierze ograniczenia.
Można rzec, że prawo rzymskie stało na straży trwałości kościelnych
instytucji dobroczynnych, zgodnie z zasadą, że pomyślność religii
chrześcijańskiej gwarantuje pomyślność samego imperium58.
The prohibition of alienation of ecclesiastical charitable institutions` property in
Roman Empire
The subject of the submission are the prohibitions of alienations of Christian
charitable institutions` estates. Christian charitable institutions came into being in
4th Century. The charitable institutions displayed a new way of charitable activity to
advantage.
The charitable institutions became the matter of ecclesiastical legal regulation in 5th
Century. Some of those regulations concerned interdictions of sale, donations, lend,
lease or any disposal of Church and its institutions` property.
The prohibition of alienation indicated that the imperial legislation was focused
on well existence and functioning of ecclesiastical charitable institutions. The aim
of imperial legislation was the protection of ecclesiastical property from diminution
by the acts of fraud conducted by dishonest clergy or contracting party. According
to Roman legal tradition the owner was permitted to alienate his property. But by
the cause of public benefit ecclesiastical and imperial authorities enforced limitation
of this owner`s right. Now, we can say, that the existing and activity of charitable
institutions was a sphere of privet and public interests.

58

Nov. 109 pr.
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DOWODZENIE W SPRAWACH O NIEWAŻNOŚĆ
MAŁŻEŃSTWA Z TYTUŁU BŁĘDU
CO DO PRZYMIOTU OSOBY (KAN. 1097 § 2 KPK)
W ŚWIETLE ORZECZNICTWA ROTY RZYMSKIEJ
Treść: Wstęp. – 1. Przedmiot dowodzenia określony generalnie w formule wątpliwości w przypadku zbiegu tytułu błędu co do przymiotu osoby z innymi tytułami
nieważności. – 2. Dowód bezpośredni i dowód pośredni. – 2.1. Dowód bezpośredni. – 2.2. Dowód pośredni. – 3. Możliwość stosowania dowodu z opinii biegłych.
– Zakończenie.

Wstęp
Kan. 1097 § 2 KPK (podobnie jak kan. 820 § 1 KKKW), zawierający kodyfikację normy unieważniającej pochodzącej z prawa naturalnego1, stanowi, iż „błąd co do przymiotu osoby, chociażby był
przyczyną zawarcia małżeństwa, nie powoduje jego nieważności, chyba że przymiot ten został zamierzony bezpośrednio i zasadniczo”.
Zdecydowana większość przedstawicieli doktryny wyraża przekonanie, iż przytoczonej normy prawnej nie należy interpretować na
zasadzie wyjątku od kan. 126 KPK zawierającego regułę generalną
w przedmiocie błędu. W myśl wymienionego kanonu akt dokonany
pod wpływem błędu jest nieważny jedynie wówczas, gdy dotyczy
samej istoty aktu lub warunku wymaganego w sposób bezwzględny,
chyba że prawo stanowi inaczej.
1
Zob. G. Erlebach, L’errore sulla persona e sulle qualità personali (can. 1097),
w: La giurisprudenza della Rota Romana sul consenso matrimoniale (1908-2008),
Libreria Editrice Vaticana 2009, s. 83.
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Natomiast brak jest zgodności co do tego, jaka forma błędu znajduje
swoją aplikację w tym przepisie. Zdaniem jednych, m.in. P. J. Vilad
richa, stosownie do trzeciej reguły św. Alfonsa Liguoriego2, którą inspirował się ustawodawca wprowadzając do nowego KPK kan. 1097
§ 23, jeśli zgoda małżeńska skierowana jest przede wszystkim ku określonemu przymiotowi, a mniej ku samej osobie, wówczas error in qualitate personae staje się istotny. Przymiot osoby wchodzi bowiem w
ten sposób w zakres przedmiotu zgody małżeńskiej, zajmując tam miejsce istotne4. Według zaś opinii innych, stanowiących większość, m.in.
J. Garcii Faildego, błąd co do przymiotu osoby zamierzonego bezpośrednio i zasadniczo ma charakter warunku wymaganego w sposób
bezwzględny. Zamierzony przymiot osoby – jako coś nieistotnego – przybiera tutaj charakter warunku dzięki intencjonalności podmiotu, który ulega błędowi, co wyraża się w zamierzeniu przezeń
danego przymiotu directe et principaliter5. Nieważność małżeństwa
 ���������������������������������������������������������������������������������
„Tertia igitur regula, quam tradit D. Thomas […] est quod si consensus fertur directe et principaliter in qualitatem, et minus principaliter in personam, tunc error in
qualitate redundat in substaniam. Secus, si consensus principaliter fertur in personam,
et secundario in qualitatem”. S. Alphonsus M. De Ligorio, Theologia moralis, t. 4,
Romae 1912, lib. 6, tract. 6, cap. 3, dub. 2, n. 1016.
3
Zob. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em.mis et Exc.mis Patribus Commissionis ad
novissimum schema codicis iuris canonici exhibitarum, cum responsionibus a secretaria et consultoribus datis, ,,Communicationes” 15 (1983), s. 232.
4
P.J. Viladrich, Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i interpretacji w kanonicznych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa (kanony 1095-1107
Kodeksu Prawa Kanonicznego), tłumacz, z jęz. hiszpańskiego S. Świaczny, Warszawa
2002, s. 190-191; Zob. także D. Teti, La nullità del matrimonio per errore sulle qualità della persona, Roma 2006, s. 54-57; S. Zvolensky, ,,Error qualitatis dans causam”
e ,,error qualitatis directe et principaliter intentae”. Studio storico della distinzione, Roma 1998, s. 171-175; M. Hilbert, Error in qualitate personae (C. 1097 § 2),
w: Errore e simulazione nel matrimonio canonico, red. U. Navarrete, Roma 1999,
s. 245-247; A. D’Auria, Il consenso matrimoniale. Dottrina e giurisprudenza canonica, Roma 2007, s. 299-300.
5
J. Garcia Failde, La nulidad matrimonial, hoy, Barcelona 1999, s. 82; Zob. także
M.T. Romano, La rilevanza invalidante del dolo sul consenso matrimoniale (can. 1098
C.I.C.): dottrina e giurisprudenza, Roma 2000, s. 93; W. Góralski, ,,Qualitas personae” jako przedmiot błędu w kann. 1097 § 2 i 1098 KPK, w: W. Góralski, Studia
nad małżeństwem i rodziną, Warszawa 2007, s. 329-330; Zob. także G. Dzierżon,
Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna, Warszawa 2002,
s. 228-233.
2
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zachodzi więc wskutek błędu istotnego, lecz jest konsekwencją aktu
woli implicite uwarunkowanego o charakterze conditio sine qua non.
Niezależnie od jednej czy drugiej możliwości, w przypadku błędu,
o którym mowa, ma miejsce brak przedmiotu konsensu małżeńskiego6.
Poza trzecią regułą św. Alfonsa za zamieszczeniem w posoborowym KPK kan. 1097 § 2 przemawiały również tendencje występujące
w orzecznictwie Roty Rzymskiej7, poczynając od wyroku c. Canals
z 21 kwietnia 1970 roku8, odnoszące się do pewnych skrajnych przypadków błędu9.
Poza aspektem substancjalnym w całokształcie problematyki kan.
1097 § 2 KPK dostrzec należy szereg kwestii natury ściśle procesowej, a więc odnoszących się do dowodzenia błędu unieważniającego
małżeństwo. Trzeba zatem mieć na uwadze to, iż w strukturze wymienionego kanonu, poza samym błędem co do przymiotu osoby, jakiemu
ulega kontrahent, istotnym elementem jest określony przymiot osoby
(stanowiący przedmiot błędu) oraz samo zamierzenie go, dokonane
directe et principaliter. Dowodzenie nieważności małżeństwa w sprawach rozpoznawanych z kan. 1097 § 2 KPK obejmuje tym samym
kilka elementów objętych ową strukturą kanonu. Nic też dziwnego, że
– jak zauważa J.M. Serrano Ruiz – w dowodzeniu tym, którego przedmiotem jest akt intelektu (błąd) i akt woli (intencja związana z zamierzeniem przymiotu), sędzia napotyka zazwyczaj niemałe trudności10.
Wypada przy tym zaznaczyć, że po promulgowaniu KPK z 1983 roku
zmniejsza się znacznie liczba spraw wnoszonych z tytułu warunku co
do przymiotu osoby, natomiast znacznie częściej pojawiają się sprawy
ob errorem qualitatis11.

,,Ubi deficit [...] obiectum contractus, deficit et consesnsus; quod vero ius naturae
docet atque protegit”. Dec c. Huot z 24.11.1987, RRDec. 79 (1987), s. 660.
7
Zob. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Relatio, jw.,
s. 232.
8
Dec. C. Canals z 21.04.1970, SRRDec. 62 (1970), s. 370-375.
9
Zob. G. Erlebach, L’errore sulla persona e sulle qualità, jw., s. 78-79.
10
J.M. Serrano Ruiz, L’errore sulla qualità ,,directe et principaliter intenta”
nel consenso matrimoniale, w: Diritto matrimoniale canonico, t. 2: Il consenso, red.
P.A. Bonnet i C. Gullo, Città del Vaticano 2003, s. 173-174.
11
G. Erlebach, L’errore sulla persona e sulle qualità, jw., s. 79.
6

124

KS. W. GÓRALSKI

[4]

1. Przedmiot dowodzenia określony generalnie w formule
wątpliwości w przypadku zbiegu tytułu błędu co do przymiotu
osoby z innymi tytułami nieważności
Ponieważ tytuł nieważności małżeństwa, jakim jest error qualitatis,
często występuje wraz z innymi tytułami, należy wziąć pod uwagę,
czy jest on z nimi kompatybilny, czy też nie. Ma to znaczenie przy
ustalaniu formuły wątpliwości podczas zawiązania sporu, a tym samym pozwala na ogólne określenie przedmiotu dowodzenia12.
Analiza orzecznictwa Roty Rzymskiej pozwala stwierdzić, że tytuł błędu co do przymiotu osoby niejednokrotnie występuje w połączeniu z tytułem impotencji lub niezdolności konsensualnej u strony
pozwanej. W tego rodzaju przypadkach strona powodowa wskazuje
– jako przedmiot błędu – właśnie brak zdolności fizycznej lub psychicznej drugiej strony do podjęcia roli współmałżonka. Wysunięcie
tytułu błędu jako przyczyny nieważności ma tutaj służyć jako swoiste
„zabezpieczenie się” na wypadek, gdyby okazało się, że nie istnieją
– obiektywnie – przesłanki do orzeczenia nieważności z kann. 1084
i 1095 KPK (wówczas można by kłaść nacisk na subiektywną wolę
w stosunku do przymiotów dotyczących sfery osobowej małżonka,
należących – w znaczeniu szerszym – do zdolności fizycznej lub psychicznej zagwarantowania wspólnoty życia satysfakcjonującej. Nie
ma przeciwwskazań, by tytuł błędu z kan. 1097 § 2 KPK był łączony
z tytułem impotencji lub niezdolności konsensualnej drugiej strony13.
Natomiast w sytuacji równoczesnego wnoszenia sprawy z powodu
istnienia określonej formy niezdolności konsensualnej i błędu u tego
samego kontrahenta należałoby przyjąć, iż tytuł niezdolności absorbowałby tytuł błędu, gdyż niezdolność pozbawia podmiot możliwości powzięcia aktu ludzkiego (actus humanus). Tytuł błędu należałoby
wtedy uwzględnić – podobnie jak w przypadku niezdolności konsensualnej i symulacji u tego samego kontrahenta – w sposób przyporządkowany, a więc subordinate (jeśli okazałoby się, iż nie zachodzi
niezdolność, wówczas można by rozpatrywać tytuł błędu). Trzeba jednocześnie powiedzieć, że przy występowaniu umiarkowanych form
anomalii psychicznej, które nie są wystarczające do przyjęcia nie12
Zob. kan. 1677 §§ 2-3 oraz art. 135 Instrukcji Dignitas connubii; Zob. także
M.J. Arroba Conde, Diritto processuale canonico, Roma 1996, s. 337.
13
D. Teti, La nullità del matrimonio, jw., s. 249-250.
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zdolności, o której w kan. 1095 KPK, lub szczególnej konstytucji psychicznej, można by taką osobowość ocenić pod kątem występowania
błędu, przy wykorzystaniu ekspertyzy biegłego14.
Błąd, o którym mowa, jawi się jako niekompatybilny z tytułem symulacji całkowitej (u tego samego podmiotu), gdyż błąd implikuje
silną wolę zawarcia małżeństwa (choć opartą na fałszywych założeniach)15.
Gdy chodzi o kompatybilność błędu z różnymi formami symulacji
częściowej, to sprawa jest problematyczna. Jeśli rzeczywiście przymioty zamierzone przez kontrahenta stanowiące przedmiot błędu
odnoszą się zazwyczaj do lepszego i pełniejszego urzeczywistnienia
celów małżeństwa, m.in. płodności, to – biorąc pod uwagę różnorodność i złożoność okoliczności życia – trudno wykluczyć, że przymioty
takie mogą w danym przypadku pozostawać w sprzeczności z takim
czy innym celem lub przymiotem małżeństwa. Jeśli więc, pochodząc
do kwestii abstrakcyjnie, nie można zaprzeczyć kompatybilności błędu i symulacji częściowej, to należy powiedzieć, że w tego rodzaju
przypadkach właściwą drogą do stwierdzenia nieważności małżeństwa powinna być zdecydowanie symulacja, przynajmniej dokonana
implicite16.
Co się tyczy natomiast przypadku błędu co do jakiegoś przymiotu odnoszącego się pozytywnie do wspólnoty życia małżeńskiego, to
logiczna niepołączalność błędu z wykluczeniem hipotetycznym (np.
nierozerwalności czy potomstwa) – poddanego zweryfikowaniu co do
istnienia żądanego przymiotu – powstaje z oczywistej niemożliwości współistnienia przesłanek. Wykluczenie bowiem ma jako obszar
„działania” wątpliwość, błąd zaś pewność17.
Natomiast nie budzi wątpliwości kompatybilność tytułu błędu i symulacji drugiej strony, w rzeczywistości bowiem intencja przeważająca nupturienta może koncentrować się na przymiotach związanych
z dobrami (Augustyńskimi) małżeństwa, które natomiast druga strona
wykluczyła, oczywiście bez informowania o tym współpartnera18.
Tamże, s. 250.
Zob. Dec. c. Funghini z 24.05.1995, RRDec. 87 (1995), s. 314.
16
Zob. Dec. c. Burke z 18.07.1996, 88 (1996), s. 538-540.
17
Zob. Dec.c. Serrano Ruiz z 26.03.1993, RRDec. 85 (1993), s. 262-270.
18
Zob. Dec. c. Faltin z 27.06.1991, ,,Il Diritto Ecclesiastico” 104 (1993), s. 146165 (błąd co do godziwości obyczajów drugiej strony i wykluczenie przez tę ostatnią
14
15
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Tytuł błędu jest z zasady nie do pogodzenia także z tytułem przymusu i bojaźni, ten ostatni bowiem zakłada m.in. awersję w stosunku do
drugiej strony, tymczasem error qualitatis zakłada wolę jej poślubienia (poprzez zamierzenie bezpośrednie i zasadnicze jej przymiotu)19.
Oczywiście, wymienione tytuły byłyby połączalne, gdyby przymus
i bojaźń istniały u drugiej strony.
Bardziej złożony jest problem relacji błędu oraz tytułów podstępnego wprowadzenia w błąd i warunku.
Gdy chodzi o błąd i podstęp, to na wstępie należy zauważyć, że
podczas gdy dolus jest – według tradycji kanonicznej – wadą zgody
małżeńskiej, to w przypadku error qualitatis, jak to wyżej nadmieniono, brak jest przedmiotu tejże zgody, a tym samym brak samej zgody. Różnica dotyczy również wagi i znaczenia przymiotu, który jest
przedmiotem błędu: w przypadku podstępu przymiot ma walor przeważająco obiektywny, natomiast w odniesieniu do błędu zamierzony
przymiot ma wartość przeważająco subiektywną. Wreszcie w obydwu
sytuacjach różny jest wpływ przymiotu na zakłócenie wspólnoty życia
małżeńskiego: w hipotezie podstępu wpływ ten może być potencjalny
(perturbare potest), w przypadku zaś błędu musi on istnieć de facto,
co ma znaczenie m.in. w dowodzeniu (kryterium reakcji na odkrycie
prawdy)20.
W praktyce orzeczniczej Roty Rzymskiej pod rządami KPK z 1917
roku rozpoznawano w wielu przypadkach sprawy pod kątem błędu,
które w rzeczywistości dotyczyły podstępu, a które – przy braku odpowiedniej normy prawnej – pozostawałyby bez właściwego rozwiązania. Tego rodzaju tendencję spotyka się również po promulgowaniu
KPK z 1983 roku, pewien kierunek jurysprudencyjny usiłuje bowiem
stosować do takich przypadków kan. 1097 § 2 KPK, któremu przyzna-

dobra wierności); Dec. c. De Lanversin z 21.06.1995, RRDec. 87 (1995), s. 403-412;
Dec. c. Funghini z 15.04.1997 (błąd kobiety co do religijności mężczyzny i wykluczenie przez mężczyznę nierozerwalności).
19
Zob. Dec c. Funghini z 24.02.1988, RRDec. 79 (1988), s. 139-156.
20
D. Teti, La nullità del matrimonio, jw., s. 253; P. Moneta, La qualità che per sua
natura può gravemente turbare il consorzio della vita coniugale, w: Errore e dolo nel
consenso matrimoniale cannico, Città del Vaticano 1995, s. 133.
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je się zazwyczaj walor retroaktywny (nie przyznaje się go natomiast
kan. 1098 KPK)21.
W sferze czysto teoretycznej nietrudno sobie wyobrazić współistnienie podstępnego wprowadzenia w błąd przez jedną ze stron co do
przymiotu istotnego oraz błędu (spontanicznego), w który popada drugi nupturient (co do przymiotu zamierzonego bezpośrednio i zasadniczo). Jeśli przymiot podstępu i błędu spontanicznego byłby ten sam,
tytuł błędu należałoby rozpoznać subordinate, w ten sposób, że trzeba
by ocenić istnienie błędu i jego wpływ unieważniający także wówczas, gdy brak było dowodów wskazujących na działanie podstępne
drugiej strony lub intencji zawierania przez nią małżeństwa. W takim
przypadku niezbędne byłoby udowodnienie intencji (powziętej implicite) bezpośredniego i zasadniczego zamierzenia przez kontrahenta
danego przymiotu22.
Z drugiej strony należy zauważyć, jak czyni to D. Teti, że jeśli
przyjmuje się możliwość prawną i walor unieważniający błędu co do
przymiotu obiektywnie istotnego, a więc błędu, którego skuteczność
powinna być niezależna od szczególnej intencji subiektywnej (zamierzenie bezpośrednie i zasadnicze), to po udowodnieniu braku takiego
przymiotu istotnego u współkontrahenta oraz błędu lub ignorancji23
co do takiego braku, nie byłoby czymś sensownym (z wyjątkiem
szczególnych przypadków) dociekać, czy błąd został spowodowany podstępem drugiej strony. Czymś o wiele prostszym byłoby więc
uwzględnienie przy zawiązaniu sporu jedynie tytuł błędu24.
Co się tyczy z kolei wzajemnej relacji tytułów błędu i warunku, to
należy mieć na uwadze to, że w orzecznictwie rotalnym (podobnie
w doktrynie) przyjmuje się najpierw, iż figury prawne jednego i druWymownym przykładem może być tutaj orzeczenie c. Faltin z 30 października
1996 roku („Monitor Ecclesiasticus” 122 /1997/, s. 76-187) w sprawie, w której tytuł
podstępu (fingowanie ciąży przez pozwaną) zbiegł się z tytułem błędu co do przymiotu osoby zamierzonego implicite: (ciąża pozwanej, sprawczyni podstępu). Turnus
rotalny wziął tutaj pod uwagę – łącznie – zarówno kan. 1097 § 2 KPK (przyjmując
jego retroaktywność – małżeństwo zostało zawarte w 1975 roku), jak kan. 1098 KPK.
Wyrok zapadł jednak jedynie z kan.1097 § 2 KPK. Zob. W. Góralski, Matrimonium
facit consensus. Z orzecznictwa Roty Rzymskiej w sprawach o nieważność małżeństwa
z tytułów dotyczących zgody małżeńskiej (1984-1997), Warszawa 2000, s. 224-239.
22
D. Teti, La nullità del matrimonio, jw., s. 254.
23
Zob. kan. 126 KPK.
24
D. Teti, Nullità del matrimonio, jw., s. 254.
21
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giego tytułu wskazują na ich bliskość. Podczas jednak gdy w dawnej
judykaturze panowało zapatrywanie, iż błąd i warunek nie są sobie
przeciwstawne lub niepołączalne, to w nowszej zdecydowanie przyjmuje się istnienie znaczących różnic między tymi tytułami nieważności. Różnica tkwi w tym, że przedmiotem błędu unieważniającego
może być jedynie przymiot osoby, natomiast warunek może obejmować także jakieś wydarzenie lub okoliczność. Choć z drugiej strony niejednokrotnie dana okoliczność (np. popełnienie przestępstwa)
może być sprowadzone do przymiotu osoby25. Ważniejszej różnicy należy upatrywać w tym, że podczas gdy warunek rodzi się z okoliczności niepewnej (stan niepewności kontrahenta), to w przypadku błędu
kontrahent jest przekonany (stan pewności), choć błędnie, o istnieniu
u drugiej strony określonego przymiotu26.
Nie wydaje się więc czymś logicznym przyjęcie sprawy do instrukcji jednocześnie z tytułu error qualitatis i conditio u tej samej osoby
i w odniesieniu do tych samych przymiotów. Czymś właściwym natomiast byłoby zawiązanie sporu z tytułu warunku i – subordinate (gdyby warunku nie udowodniono z powodu całkowitego braku istnienia
u kontrahenta stanu wątpliwości) – z tytułu błędu27.
Nie trzeba wspominać o kompatybilności błędu u jednej strony
i warunku u drugiej.
D. Teti bierze pod uwagę zbieg error qualitatis z warunkiem dotyczącym przymiotu, który per se sprowadza się do osoby ujętej bardziej integralnie i całościowo. Odwołując się do wyroku, c. Serrano
Ruiz z 30 stycznia 1979 roku28 stwierdza, że biorąc pod uwagę to,
iż okoliczność ujęta w formę warunku ściśle należy do samej natury
małżeństwa, traci swoją moc i znaczenie intencjonalność subiektywna kontrahenta, podobnie jak tradycyjny wymóg jego stanu wątpliwości. To zaś zdaje się sugerować, że w tego rodzaju przypadku ciężkość

Zob. Dec. c. Funghini z 24.02.1988, RRDec. 80 (1988) 139-156.
Zob. Dec.c. Stankiewicz z 24.01.1984, RRDec. 76 (1984), s. 48; Dec. c. Faltin
z 30.10.1996, „Monitor Ecclesiasticus” 122 (1987), s. 179; W. Góralski, Błąd co do
przymiotu osoby (kan. 1097 § 2 kpk), „Ius Matrimoniale” 4/10/ (1999), s. 54-57.
27
Zob. Dec. c. Funghini z 24.02.1988, RRDec. 80 (1988), s.139-156; D. Teti, La
nullità del matrimonio, jw., s. 254-255.
28
Dec. c. Serrano Ruiz z 30.01.1979, RRDec. 71 (1979), 39-49.
25
26
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obiektywna błędu ową intencjonalność subiektywną absorbuje, a tym
samym można uznać, że tytuł błędu „wchłania” tytuł warunku29.
W odniesieniu do określenia – podczas contestatio litis – formuły
wątpliwości z tytułu błędu, o którym w kan. 1097 § 2 KPK interesujące sugestie znalazły się w orzeczeniu c. Erlebach z 27 stycznia
2000 roku30. Znany z wnikliwości audytor rotalny zwraca uwagę, by
w dekrecie zawiązania sporu określać jedynie żądanie strony powodowej (nullitas matrimonii) i tytuł nieważności (causa petendi), nie zaś
jego konkretny rodzaj. Wskazywanie w owym dekrecie konkretnego
„dookreślenia” tytułu nieważności (winno ono być zawarte w skardze
powodowej, stosownie do kan. 1504, n. 2 KPK), ograniczałoby bowiem swobodę fazy dyskusyjnej procesu co do zaaplikowania prawa,
a więc i fazy decyzyjnej, a także – w przypadku negatywnego osądzenia – otwierałoby łatwą drogę do nowego wprowadzenia sprawy
z innego rodzaju błędu co do przymiotu osoby. Ujmując rzecz od
strony pozytywnej, stwierdza ponens, ogólne określenie żądania strony powodowej i tytułu nieważności odpowiada ekonomii sądowej
i skłania stronę zainteresowaną do odpowiedzialności w przytaczaniu
faktów31. Udzielając tej znaczącej, jak się wydaje, wskazówki procesowej, redaktor orzeczenia rotalnego przytacza przykład niepotrzebnego wskazania w jednym z wyroków konkretnego przymiotu osoby
(zdolność do prokreacji mężczyzny), zamierzonego directe et principaliter32.
Komentując przytoczoną uwagę ponensa rotalnego, D. Teti zauważa, że w fazie instrukcji procesu określenie konkretnego przymiotu
osoby, który byłby przedmiotem błędu, jest sprawą podstawową33.
2. Dowód bezpośredni i dowód pośredni
Dowodzenie w sprawach o nieważność małżeństwa z kan. 1097 § 2
KPK, podobnie jak w innych sprawach dotyczących bezpośrednio obszaru zgody małżeńskiej, nie jest łatwe, wymaga bowiem szczególnej
wnikliwości w rozpoznaniu obiektywnego stanu rzeczy. Chodzi bowiem o udowodnienie in foro externo aktu wewnętrznego nupturienta,
29
30
31
32
33

D. Teti, La nullità del matrimonio, jw., s. 256.
Dec. c. Erlebach z 27.01.2000, RRDec. 92 (2000), s. 75-101.
Tamże, s. 86.
Tamże.
D. Teti, La nullità del matrimnio, jw., s. 259-260.
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jakim jest jego fałszywy sąd o drugiej stronie34. W dowodzeniu tym
należy ustalić, jaki przymiot był przedmiotem szczególnego „upodobania” kontrahenta przed zawarciem małżeństwa i jaki był obiektywny i subiektywny walor tegoż przymiotu; upewnić się co do stanu jego
(błędnej) pewności przedmałżeńskiej o istnieniu owego przymiotu
u drugiej strony, a więc o jego woli przeważającej; zbadać, czy wola
intencjonalna kontrahenta co do wymaganego przymiotu była tak intensywna, że zamierzył go bezpośrednio i zasadniczo, tak iż przymiot
ten stał się przedmiotem zgody małżeńskiej, stanowiąc jej istotny element35. Błąd co do przymiotu osoby tylko wówczas może unieważnić
małżeństwo, gdy rzeczywiście określony przymiot obiektywnie i subiektywnie był „przeważający” i konieczny w określeniu i wyborze
drugiej strony, co należy stwierdzić36.
Do stwierdzenia nieważności małżeństwa nie może więc wystarczyć
sam brak u współkontrahenta zamierzonego bezpośrednio i zasadniczo
przymiotu w momencie zawierania małżeństwa, bez udowodnienia
faktu owego zamierzenia pozytywnym aktem37.
W procesach małżeńskich ob errorem qualiatis stosuje się zarówno
dowód bezpośredni, jak dowód pośredni.
2.1. Dowód bezpośredni
Dowód bezpośredni (probatio directa) uzyskuje się przede wszystkim na podstawie zeznania sądowego i wyznania pozasądowego strony, która twierdzi, że uległa błędowi, a także w oparciu o zeznania
wiarygodnych świadków, którzy dysponują wiedzą uzyskaną w okresie
niepodejrzanym38. Jakkolwiek dowód bezpośredni stanowi w instrukcji
procesowej podstawę, to jednak jest tylko początkiem dowodzenia39.
,,Ad probationem erroris in qualiate personae [...] dicendum est eiusdem demonstrationem difficultates gignere, quoniam actus internus falsum iudicium continens, in foro
externo probari debet”. Dec. c. Lòpez-Illana z 14.04.1999, RRDec. 91 (1999), s. 248.
35
Zob. Dec. c. Pompedda z 03.05.1993, RRDec. 90 (1998), s. 365; Dec. c.
Doran z 09.11.1989, „Monitor Ecclesiasticus” 116 (1991), s. 383-384; Dec. c. Civili
z 20.11.1998, RRDec. 90 (1998), s. 814; Dec. c. Bottone z 11.11.1999, RRDec. 91
(1999), s. 660.
36
Dec. c. Turnaturi z 15.04.1999, RRDec. 91 (1999), s. 280.
37
Dec. c. Lopez-Illana z 14.04.1999, RRDec. 91 (1999), s. 248.
38
Zob. Dec. c. Monier z 27.04.2001, RRDec. 93 (2001), s. 298.
39
„Probatio directa, constructa scilicet per declarationem proprii habitus mentis ex
parte praesumpti erranis, sive iudicialiter sive extraiudicialiter factam, etsi testibus fide
34
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Należy pamiętać, że ponieważ norma prawna pozwala na subiektywną ocenę przymiotów zamierzonych przez kontrahenta, w zeznaniach
mogą się pojawiać wypowiedzi stronnicze i niedoskonale odpowiadające tejże normie40. Stąd też sędzia powinien oceniać zeznania z dużą
dozą roztropności i wnikliwości, szczególnie gdy chodzi o charakter
domniemanego przymiotu. Z pewnością przymioty o znaczeniu obiektywnym nastręczają mniej trudności w uznaniu ich za zamierzone directe et principaliter, tymczasem kan. 1097 § 2 dopuszcza również
kierowanie się przez nupturientów przymiotami o znaczeniu subiektywnym.
W ocenie przymiotu zamierzonego przez domniemany podmiot błędu należy zwracać uwagę nie tylko na zeznania, lecz także na wszelkie
okoliczności sprawy, m.in. na to, kiedy zrodziła się jego wola związana z zamierzeniem danego przymiotu przed zawarciem małżeństwa
i jaka była jego postawa w tym względzie po zawarciu związku41.
W ocenie tej należy uwzględnić nie tylko mentalność i osobowość
kontrahenta, lecz także zwyczaje, tradycje oraz warunki społeczne,
kulturowe i ekonomiczne środowiska42.
Niezależnie od znaczenia subiektywnego, zamierzony przez nuptrurienta przymiot winien mieć znaczenie także obiektywne, na co zwraca
się szczególną uwagę w orzeczeniu c. Stankiewicz z 19 grudnia 1985
roku. Ocena przymiotu w aspekcie obiektywnym, podkreśla dziekan
Roty Rzymskiej, może się dokonać przy zastosowaniu trzech następujących kryteriów: 1) przymiot indywidualny i wyłączny w określeniu osoby fizycznej dotąd nieznanej; 2) przymiot moralny, społeczny
i prawny w określeniu osoby; 3) przymiot konieczny do wykonywania
istotnych praw i obowiązków istotnych małżeństwa, również w okreś
leniu osoby43. Zdaniem Stankiewicza, wyrażonym w innym wyroku,
dowód na rzecz błędu co do przymiotu osoby, który unieważnia małdignis confirmatam, constituit solummodo principium seu initium probationis”. Dec.
c. Erlebach z 27.01.2000, RRDec. 92 (2000), s. 88; Zob. także Dec. c. Stankiewicz
z 24.04.1988, RRDec. 80 (1988), s. 282; Dec. c. Faltin z 26.05.1989, RRDec. 81
(1989), s. 384; Dec. c. Burke z 18.06.1996, RRDec. 88 (1989), s. 535.
40
A. D’Auria, Il consenso matrimoniale, jw., s. 316-317.
41
Zob. Dec. c. Defilippi z 10.11.1999, RRDec. 91 (1999), s. 654.
42
Zob. Dec. c. Caberletti z 13.07.2000, RRDec. 92 (2000), s. 500; Dec. c. Gian
necchini z 04.03.1994, RRDec. 86 (1994), S. 136.
43
Dec. c. Stankiewicz z 19.12.1985, RRDec. 77 (1985), s. 643.
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żeństwo, można uzyskać, jeśli przymiot ujmowany sam w sobie jest
obiektywnie poważny lub w powszechnym mniemaniu społeczności,
do której należy kontrahent, uznawany jest za bardzo znaczący, albo
jest znaczący w najwyższym stopniu, a nawet nieodzowny, dla kontrahenta44.
Co się tyczy potrzeby uwzględniania również wartości subiektywnej przymiotu, w orzecznictwie rotalnym przyjmuje się, iż jego ocena niekoniecznie musi być zgodna z jego walorem obiektywnym45.
Jednocześnie podkreśla się, że żadną miarą nie może tutaj wchodzić
w grę jakikolwiek przymiot, niezależnie od jego wartości obiektywnej czy subiektywnej, jeśli miał jedynie charakter motywujący kontrahenta, a więc causam dans, nie został zaś zamierzony bezpośrednio
i zasadniczo46.
Znaczące wydaje się stwierdzenie zawarte w orzeczeniu c. Erlebach
z 27 stycznia 2000 roku, w którym stwierdza, iż z uwagi na znaczenie
intencjonalności podmiotu, który miał ulec błędowi, wielce użyteczne
jest dokonanie porównania między przyczyną zawarcia przezeń małżeństwa i przyczyną jego szczególnej woli (w odniesieniu do okreś
lonego przymiotu drugiej strony). Zachodzi tutaj, wyjaśnia ponens,
analogia w stosunku do proporcjonalnej i poważnej przyczyny dla dokonania symulacji. Małżeństwo jest sprawą poważną, nie może więc
być „skażone” z powodu braku błahych, mało znaczących, drugorzędnych albo zupełnie nieistotnych przymiotów47.
Niemniej ważna dyrektywa wymienionego wyroku dotyczy potrzeby zwracania uwagi na to, że silna miłość żywiona ku współkontrahentowi prowadzi do prawidłowego zawarcia małżeństwa i sprawia,
że jest czymś mało prawdopodobnym, by pozwoliła woli na powzięcie celu subiektywnego, poza formalnym celem małżeństwa, i to woli
przeważającej48.
Dec. c. Stankiewicz z 12.07.1996, RRDec. 88 (1996), s. 515.
Zob. Dec. c. Huot z 24.11.1997, „Il Diritto Ecclesiastico” 99 (1988), s. 470.
46
Zob. Dec. c. Giannecchini z 15.03.1996, RRDec. 88 (1996), s. 259.
47
Dec. c. Erlebach z 27.01.2000, RRDec. 92 (2000), s. 88; Zob. także Dec. c.
Erlebach z 14.12.2001, 93 (2001), s. 836; Dec. c. Funghini z 28.11.1990, RRDec. 82
(1990), s. 816.
48
„Altera ex parte vehemens amor erga compartem ducit ad rite contrahendum
et minus probabilem facit volunatem quae sibi praefiguret finem subiectivum extra
obiectum formale matrimonii et quidem volunate praevalenti”. Tamże. Stwierdzając to
ponens przytacza opinię U. Navarrete (De sensu clausulae „dummodo non determinet
44
45
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Dość istotna uwaga znalazła się w wyroku c. Monier z 27 kwietnia 2001 roku. Ponens rotalny zwraca uwagę na sposób postępowania
domniemanej ofiary błędu po zawarciu małżeństwa. Niejednokrotnie
bowiem, na skutek nowych okoliczności i przyczyn, jedna ze stron zaczyna wymagać od drugiej szczególnych przymiotów i cnót, o których
nigdy nie myślała przed zawarciem małżeństwa, zwyczajnie ignorując ich brak. Tego rodzaju zachowanie w niczym nie wskazuje na
uprzednie zamierzenie danych przymiotów, może natomiast oznaczać
jedynie intencję habitualną lub wolę interpretatywną, te zaś nie mogą
wywierać żadnego wpływu na wolę nupturienta49.
Ważnym elementem dowodu bezpośredniego może być zeznanie
drugiej strony, a więc tej, której dany przymiot miał być zamierzony
przez jej współkontrahenta, odnoszące się do jego intencji ewentualnie ujawnionej w okresie przedślubnym50.
W dowodzeniu, o którym mowa, może mieć miejsce również posłużenie się dokumentem, szczególnie w aspekcie stwierdzenia braku danego przymiotu, i to zarówno fizycznego (np. poświadczona
dokumentem lekarskim niepłodność), jak i moralnego (np. dokument
o skazaniu za przestępstwo przeciw dobrym obyczajom)51.
2.2. Dowód pośredni
Dowód pośredni (probatio indirecta) obejmuje dwa elementy: criterium aestimationis i criterium reactionis52. Pierwsze z nich dotyczy
okresu przed zawarciem małżeństwa, drugie zaś okresu po zawarciu
związku.
voluntatem”, can.1099, „Periodica” 81 /1992/, s. 484): „Qui enim contrahit germano
amore coniugali impulsus, sponte instinctu naturali ductus, intendit sibi in celebrando
matrimonio donationem-acceptationem perpetuam et exclusivam in ordine ad fines
proprios societatis coniugalis”. Tamże.
49
Zob. Dec. c. Monier z 27.04.2001, RRDec. 93 (2001), s. 298-299; Dec. c.
Stankiewicz z 24.10.1991, RRDec. 83 (1991), s. 677; Dec. c. Bruno z 18.12.1991,RRDec. 83 (1991), s. 836.
50
D. Teti, La nullità del matrimonio, jw., s. 261.
51
Tamże, s. 261-262.
52
„[…] maximi momenti sunt criteria aestimationis psychologicae status mentis
praesumpti errantis, praesertim criteria aestimationis et reactionis”. Dec. c. Erlebach
z 27.01.2000, RRDec. 92 (2000), s. 87; Zob. także Dec. c. Erlebach z 14.12.2001,
RRDec. 93 (2001), s. 836; Dec. c. Caberletti z 13.07.2000, RRDec. 92 (2000), s. 500.

134

KS. W. GÓRALSKI

[14]

Kryterium oceny odnosi się do relacji zachodzącej pomiędzy tym,
kto twierdzi, że popadł w błąd, a przymiotem współkontrahenta, zamierzonym directe et principaliter. Sędzia ma tutaj dociekać, czy
dana qualitas stanowiła dlań szczególną wartość. Niezbędne jest
w tym celu wniknięcie w biografię zainteresowanego: w jego charakter, osobowość, nastawienie na wartości, środowisko rodzinne, formację i doświadczenie życiowe. To wszystko ma pomóc w ewentualnym
ustaleniu tego, czy dany przymiot urósł w mentalności kontrahenta do
rangi czegoś niezwykle ważnego i wręcz nieodzownego, a także – według przyjętego w orzecznictwie rotalnym terminu – do rangi czegoś
„przeważającego” w stosunku do kochanej osoby.
Aby owa intencja przeważająca (intentio praevalens) w relacji do
danego przymiotu mogła być uznana za prawdziwie wiarygodną, niezbędny jest jakiś okres weryfikacji tegoż przymiotu po poznaniu się
stron. Poszukiwanie go ze szczególną intencjonalnością nie jest prawdopodobne, jeśli nie „przekłada się” na cierpliwą postawę w sprawdzeniu i weryfikowaniu owej qualitas. W orzeczeniu c. Pompedda
z 3 maja 1993 roku ponens stwierdza, iż nie należy wierzyć mężczyźnie, który mówi, że usilnie żądał szczególnego przymiotu u przyszłej
żony, jeśli wkrótce po pierwszym spotkaniu, wiedziony miłością, rozpoczął współżycie seksualne z kobietą, i sądząc, że znalazł idealną
żonę, lekkomyślnie i szybko zaproponował jej małżeństwo53.
W wyroku c. Serrano Ruiz z 18 marca 1993 roku wskazuje się na
konieczność zweryfikowania również „stałości domniemań” (przemawiających za zamierzeniem określonego przymiotu). Dlatego też nie
mają mocy dowodowej okoliczności, które z upływem czasu ulegają zmianie, przede wszystkim wówczas, gdy dane oznaki wskazujące na intencjonalność nupturienta, choć obiektywnie zaznaczały się
w okresie przedślubnym, to jednak osłabły w bliskości celebracji małżeństwa. Oznacza to, że specjalne nastawienie nupturienta w stosunku
do danego przymiotu powinno pozostać niezmienione przez cały czas
trwania narzeczeństwa54.
53
„Fides adicienda non videtur viro, qui asserat se peculiarem dotem in futura uxore appetisse, si statim post primum occursum, amore ductus, ad intimtates sexuales
cum muliere descendit et, putans se sponsam idealem invenisse, temere ac cito matrimonium ei obtulit”. Dec. c. Pompedda z 03.05.1993, RRDec. 85 (1993), s. 365.
54
Dec. c. Serrano Ruiz z 18.03.1983 (nieopubl.). Zob. R. Palombi, Il valore delle
praesumptiones, w: I mezzi di prova nelle cause matrimoniali secondo la gurisprudenza rotale, Città del Vaticano 1995, s. 99.
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Prawdziwa intencja „bezpośrednia i zasadnicza” nie może współistnieć z wątpliwością lub obojętnością wobec braku żądanego przymiotu. Istnienia błędu zatem nie można uznać, jak to podkreśla się
w orzeczeniu c. Pompedda z 3 maja 1993 roku, jeśli kontrahent
w okresie narzeczeństwa uzyskał – bezpośrednio lub pośrednio – wiedzę na temat braku u drugiej strony wymaganego przymiotu, a mimo
to nie podjął żadnego dochodzenia w tej sprawie55. Istnienia error
qualitatis tym bardziej nie można stwierdzić, gdy miała miejsce wręcz
znajomość braku „poszukiwanego” u drugiej strony przymiotu, nawet
jeśli współkontrahent przymiotu tego bardzo pragnął56.
Przytoczone zasady mają zastosowanie przede wszystkim w odniesieniu do kryteriów czysto subiektywnych oceny przymiotu. Niejed
nokrotnie kryteria te krzyżują się z kryteriami obiektywno-społecznymi.
W takim przypadku sędzia powinien oprzeć się na elementach wiedzy,
które, na ile są przedmiotem znajomości upowszechnionej w środowisku, w którym działa (i które podobne jest do tego, w którym dojrzewał
i został powzięty konsens małżeński), nie wymagają specjalnego dowodu, w myśl zasady notoria non egent probatione57.
Z kolei kryterium reakcji, stanowiące jeden z podstawowych elementów dowodzenia, podobnie zresztą jak w dowodzeniu podstępnego wprowadzenia w błąd, wiąże się ze sposobem zachowania się
domniemanej ofiary błędu po poznaniu przez nią prawdy. Istotę tego
kryterium, ujętego negatywnie, dobrze odzwierciedla, jak się wydaje, następujące zdanie zawarte w wyroku c. Pompedda z 3 maja 1993
roku: „Nie można przyjąć istnienia błędu, jeśli kontrahent, po zawarciu małżeństwa, zachowuje się całkowicie biernie wkrótce po odkryciu prawdy, czyli stwierdzeniu braku przymiotu, ku któremu – jak
teraz utrzymuje – skierował swoją zgodę małżeńską”58.
 ��������������������������������������������������������������������������������
„Error enim sustineri nequit si contrahens sponsalium tempore, directe vel indirecte, notitias hausit de qualitatis defectu in comparte exigitae, sed de re nullo modo investigare curavit”. Dec. c. Pompedda z 03.05.1993, RRDec. 85 (1993), s. 365.
56
Zob. Dec. c. Serrano Ruiz z 01.06.1990, RRDec. 82 (1990), s. 470.
57
D. Teti, La nullità del matrimonio, jw., s. 265; M.J. Arroba Conde, Diritto processuale, jw., s. 368.
58
 �����������������������������������������������������������������������������
„Error […] sustineri nequit […] si contrahens […] post matrimonii celebrationem omnino passive se gessit statim ac veritatem seu qualitatis carentiam detegit, in
quo nunc affirmat se consensum vertisse”. Dec. c. Pompedda z 03.05.1993, RRDec.
85 (1993), s. 365.
55
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Jednocześnie na uwagę zasługuje stwierdzenie, które znalazło się
w orzeczeniu c. De Lanversin z 15 czerwca 1989 roku, a które dotyczy
skutku odkrycia przez kontrahenta błędu. Ponens zwraca tutaj uwagę na potrzebę wniknięcia przede wszystkim w okoliczności zerwanej
wspólnoty życia, które zdolne są ukazać prawdziwe znaczenie takiego finału, jak np. czas i charakter, w jakim się to dokonuje, a także
ustalenia, czy u kontrahenta powstała świadomość nieważności małżeństwa, czy też takiej świadomości nie było, przynajmniej na forum
wewnętrznym59.
W orzecznictwie tradycyjnym Roty Rzymskiej zazwyczaj stawiano
wymóg, by kontrahent odkrywający błąd okazał wolę zerwania z drugą stroną relacji małżeńskiej i niepodjęcia jej60. Tego rodzaju podejście do sprawy, niewątpliwie rygorystyczne, uległo w ostatnich latach
zmianie, podobnie zresztą jak w odniesieniu do innego tytułu nieważności, jakim jest postawienie warunku. Złagodzenie stanowiska judykatury rotalnej w stosunku do warunku znajduje swoją podstawę
prawną, ale przede wszystkim psychologiczną. W rzeczywistości bowiem zawierający małżeństwo pod warunkiem ma przed sobą alternatywę: albo warunek się spełni i wówczas małżeństwo będzie ważne,
albo też się nie spełni, a wtedy okaże się, że jest nieważne. W takiej
sytuacji psychologicznej nupturient ponosi pewne ryzyko, w pewnej
mierze wkalkulowane przezeń w ów proceder zawierania związku sub
conditione61.
Natomiast gdy chodzi o błąd, kiedy to nupturient nie ma wątpliwości co do istnienia u współpartnera określonego przymiotu, w momencie odkrycia jego braku przeżywa rodzaj dość gwałtownego wstrząsu
psychologicznego, o wiele poważniejszego niż w przypadku zweryfikowania niespełnienia się warunku, który to wstrząs powinien spowodować natychmiastową i podświadomą reakcję. Trzeba jednak zdawać
sobie sprawę z tego, szczególnie dzisiaj, w bardziej złożonym kontekście społecznym, że istnieje wiele możliwych implikacji natury osobistej, społecznej i prawnej, które niesie ze sobą separacja małżeńska.
W związku z tym, jak zauważa D. Teti, nie byłoby czymś właściwym
Dec. c. De Lanversin z 15.06.1989, RRDec. 81 (1989), s. 432.
Zob. Tamże, s. 433.
61
Zob. E. Graziani, Volontà attuale e volontà precettiva nel negozio matrimoniale
canonico, Milano 1956, s. 125 nn.
59
60
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wymagać (do uwiarygodnienia błędu), by kontrahent natychmiast odszedł od współmałżonka62.
Nic też dziwnego, że w nowszej jurysprudencji rotalnej zaczęto
w ostatnich latach przyjmować zasadę, która znalazła swój wyraz
m.in. w orzeczeniu c. Faltin z 3 czerwca 1998 roku. Wymieniony ponens zauważa, że z pewnością, jeśli ktoś po odkryciu błędu natychmiast pozostawia współmałżonka, stanowi to znaczące domniemanie
(na rzecz zamierzenia directe et principaliter określonego przymiotu).
Może się jednak zdarzyć, że ktoś, nie mając świadomości nieważności
swojego małżeństwa, nadal pozostaje w tym związku. W takim zaś
przypadku należy dokładnie wziąć pod uwagę uwarunkowania charakterologiczne i cechy osobowości kontrahenta oraz jego sytuację
społeczno-kulturową, a także obyczaje miejsc i ludności, gdzie miały
miejsce określone zdarzenia, itp.63
Niejednokrotnie, również w odniesieniu do deceptio dolosa, gdzie
sytuacja po odkryciu prawdy przez ofiarę podstępu jest bardziej dramatyczna (z uwagi na wprowadzenie kontrahenta w błąd przez drugą stronę), stosując kryterium reakcji po poznaniu prawdy, nowsze
orzecznictwo przejawia tendencję do odchodzenia od dawnego wymogu natychmiastowego opuszczenia współmałżonka przez ofiarę podstępu. W wielu orzeczeniach podkreśla się, że każdy przypadek ma
swoją historię, w związku z czym reakcja strony zwiedzionej podstępem (po odkryciu prawdy) powinna być oceniona z uwzględnieniem
warunków i okoliczności rodzinnych, charakteru strony wprowadzonej w błąd, a także jej środowiska społecznego i zawodowego. „Może
się zdarzyć, czytamy w wyroku c. Monier z 6 listopada 1998 roku,
że natychmiastowe zerwanie [wspólnoty życia – W.G.] jest z wielu
powodów niemożliwe, stąd też nie wydaje się czymś niewłaściwym,
że przez jakiś okres czasu strona wprowadzona w błąd, zachowując się humanitarnie, poszukuje stosownego momentu rozstania się.
Dlatego też dla stwierdzenia domniemanego podstępu duże znaczenie
D. Teti, La nullità del matrimonio, jw., s. 268.
„Certo certius, si quis, detecto errore, statim compartem deserit, ex hoc notabilis
momenti indicium habetur. Attamen, fieri potest, ut quis, nullitatis sui matrimonii ignarus, in coniugio perseveret. Quo autem, in casu, errantis connotationes characteris, indolis eiusque personalitatis perpendandae sunt una cum eius condicione socio-culturali
atque locorum ac gentis mores, ubi facta certa evenerunt, et ita porro”. Dec. c. Faltin
z 03.06.1998, RRDec. 90 (1998), s. 441.
62
63
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ma wzięcie pod uwagę mentalności i charakteru ofiary podstępu oraz
okoliczności z okresu przed i po zawarciu małżeństwa”64. W jednym
przypadku mężczyzna zwiedziony podstępem przez współpartnerkę
po poznaniu tej machinacji pozostawał z nią we wspólnocie małżeńskiej aż osiem lat (w tym czasie przyszło na świat troje dzieci), co nie
stało się przeszkodą w orzeczeniu nieważności małżeństwa. Powodem
tak długiego pozostawania w małżeństwie przez kontrahenta była bowiem naiwna prostota powoda, który nie miał żadnej wiedzy o tym, że
małżeństwo religijne może zostać uznane za nieważne65.
W przypadkach braku natychmiastowego – po stwierdzeniu błędu
– zerwania przez kontrahenta wspólnoty małżeńskiej, usprawiedliwionego różnorodnymi okolicznościami, do orzeczenia nieważności
niezbędne jest ustalenie, iż ofiara błędu (spontanicznego lub spowodowanego podstępem) doznała nagłego i zdecydowanego rozczarowania (szczególna reakcja psychologiczna)66.
Można powiedzieć, iż złagodzenie przez judykaturę rotalną dawnej
tradycji hermeneutycznej w stosunku do criterium reactionis polega
na otwarciu się na interpretację bardziej ludzką i humanizującą egzystencjalnej sytuacji podmiotu, przy docenieniu w sposób zasadniczy,
z wyraźnym nastawieniem psychologicznym, jego wewnętrznych motywów. Im bardziej więc chce się podtrzymywać znaczenie obiektywne przymiotu (jako przedmiotu błędu), tym więcej uwaga przenosi się
z zamysłu podmiotu na kontekst środowiskowy67.
3. Możliwość stosowania dowodu z opinii biegłych
Obok dowodów „klasycznych” w sprawach dotyczących błędu (zeznania stron, zeznania świadków, domniemania, niekiedy dokumenty),
istnieje możliwość stosowania dowodu z opinii biegłych. Wszak kan.
1574 KPK stanowi, iż z pomocy biegłych należy korzystać nie tylko
„Enim accidere potest quo ruptura hic et nunc multis ex causis impossibilis
habeatur, quinimmo non insolitum videtur quod pro quodam tempore pars decepta,
hmaniter agens, perscrutat momentum opportunum ad separationem instaurandam.
Quapropter mens vel indoles partis deceptae necnon circumstantiae prae et post nuptiales haud negligendae sunt ad comprobandum assertum dolum”. Dec. c. Monier
z 06.11.1998, RRDec. 90 (1998), s. 713.
65
Dec. c. Serrano Ruiz z 25.10.1996, RRDec. 88 (1996), s. 655.
66
Zob. Dec. c. Defilippi z 06.03.1998, RRDec. 90 (1998), s. 166; Dec. c. Erlebach
z 27.01.2000, RRDec. 92 (2000), s. 93-94.
67
D. Teti, La nullità del matrimonio, jw., s. 271-272.
64
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wówczas gdy poleca to prawo68, lecz także ilekroć zdaniem sędziego
ich badanie i opinia wymagane są do stwierdzenia jakiegoś faktu lub
do prawdziwego poznania natury jakiejś rzeczy.
Udział biegłego (lub biegłych) wydaje się bardzo pożyteczny, niekiedy wręcz niezbędny, najpierw wówczas, gdy chodzi o niebudzące
wątpliwości ustalenie braku określonego przymiotu, który – jak twierdzi kontrahent – miał zamierzyć directe et principaliter. Może to mieć
miejsce m.in. w przypadkach, w których zamierzonym przymiotem
była zdolność do prokreacji albo też doskonały stan zdrowia fizycznego czy psychicznego (poza zdolnością wymaganą przez kan. 1084
i 1095 KPK), gdy brak jest dowodu z dokumentów. Gdy kontrahent,
o którego przymiot (lub jego brak) chodzi, nie chce się poddać badaniu biegłego, należy skorzystać z ekspertyzy sporządzonej w oparciu
o akta sprawy69.
Skorzystanie z pomocy biegłego byłoby następnie możliwe, a niekiedy i wskazane, także w odniesieniu do osoby będącej domniemaną
ofiarą błędu. Chodziłoby o dokładne określenie jej osobowości, psychiki i wcześniejszej postawy oraz o udzielenie odpowiedzi na pytanie,
czy – w świetle tych danych – można przyjąć istnienie u niej intencji
bezpośredniej i zasadniczej w odniesieniu do danego przymiotu drugiej strony. Odniesienie się przez sędziego do tego rodzaju pomocy
eksperta zdaje się w pełni harmonizować m.in. z tym, co wyżej powiedziano na temat współczesnych trendów panujących w orzecznictwie
rotalnym w odniesieniu do criterium reactionis70.
Pożytek dowodu z opinii biegłych w sprawach ob errorem qualitatis docenia się w judykaturze Roty Rzymskiej, o czym świadczy akcentowanie w wielu wyrokach momentu psychologicznego zjawiska
błędu.
W orzeczeniu c. Colagiovanni z 22 listopada 1983 roku stwierdza się, że do fałszywej oceny danej osoby (w jej przymiotach) może
prowadzić słaba kondycja psychologiczna kontrahenta, a więc uczucie, idealizowanie, marzenia i sugestywność, przede wszystkim pod
wpływem zdolności perswazyjnej i umiejętności przyciągania drugiej
Zob. kan. 1680 KPK.
Zob. D. Teti, La nullità dell matrimonio, jw., s. 272-273.
70
Zob. M.J. Arroba Conde, Caracteristicas generales y valoraciòn juridica de la
pericia. Ambito canonico, w: Estudios de derecho matrimonial y procesal en homenaje
al. Prof. DR. D. Jan Lpuis Acebal Lujàn, Salamanca 1999, s.399-401.
68
69
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strony. W ten sposób może powstać związek między aspektem subiektywnym ofiary błędu i aspektem subiektywnym błędu co do przymiotów osobistych współkontrahenta, zamierzonych zasadniczo lub
w najwyższym stopniu71. Z kolei w wyroku c. Palestro z 22 maja 1991
roku ponens podkreśla, że kontrahent może zamierzyć bardzo liczne
przymioty, szczególnie gdy chodzi o podmiot o słabej psychice, dla
którego również okoliczność mniejszej wagi może mieć dużą, a nawet
determinującą wartość72.
Tego rodzaju sformułowania jednoznacznie odnoszą się do faktów
i stanów o znaczeniu psychologicznym, których bliższe określenie wymaga niejednokrotnie pomocy biegłego (psychologa lub psychiatry)73.
Tytułem zilustrowania stanowiska Roty Rzymskiej w kwestii roli
biegłych w konkretnych sprawach rozpoznawanych z tytułu błędu
co do przymiotu osoby można wskazać m.in. orzeczenie c. Funghini
z 20 grudnia 1989 roku. Zastosowano tutaj dowód z opinii biegłego
celem upewnienia się co do prawdziwości istnienia błędu, jednak nie
w aspekcie odbiegającego od normy stanu jego domniemanej ofiary,
lecz w odniesieniu do okoliczności egzystencjalnych, szczególnie złożonych, w których dojrzewał wybór małżeński powoda. Jako wdowiec
mający kilkuletnie dziecko zdecydował się na poszukiwanie kobiety,
która byłaby bardziej matką dla jego dziecka niż żoną dla niego samego. Poślubiwszy pozwaną, skonstatował, że uległ błędowi co do
wspomnianego przymiotu (bycia matką dla jego dziecka). W rozstrzygnięciu sprawy (pro nulliate) turnus rotalny wziął pod uwagę m.in.
ekspertyzę biegłego (sporządzoną w procesie toczącym się w pierwszej instancji) dotyczącą incapacitas assumendi, choć z tytułu tego
zapadł wyrok negatywny, po czym zrzeczono się instancji. Biegłypsycholog podkreślił w swojej opinii moment istotny w decyzji małżeńskiej powoda, którym okazały się niezwykle trudne okoliczności,
71
„[…] sed ad hanc falsam apprehensionem [personae – W.G.] ducere potest
<morbida condicio psychologica>, cognoscentis ideo et volentis, passio nempe, <idea
lizzatio>, <fabulatio>, suggestibilitas, praesertim sub influxu capacitatis persuasivae
seu illectivae alterius partis. Sic haberi poterit nexus inter adspectum subiectivum errantis et adspectum subiectivum erroris qualitatum personalium in comparte principaliter vel maxime intentarum”. Dec. c. Colagiovanni z 22.10.1983, RRDec. 75 (1983),
s. 659.
72
Dec. c. Palestro z 22.05.1991, RRDec. 83 (1991), s. 318.
73
D. Teti, La nullità del matrimonio, jw., s. 278-27.
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w jakich znalazł się, kiedy to zdecydowanie poszukiwał kobiety, która
by zajmowała się jego dzieckiem74.
W sprawie, w której zapadł wyrok c. Defilippi z 6 marca 1998 roku,
toczącej się w kilku instancjach, wystąpiło w sumie czterech biegłych
(w tym dwóch powołanych ex officio), z których trzech stwierdziło
u powódki poważne anomalie psychiczne, którymi była dotknięta
w okresie zawierania małżeństwa. Biorąc pod uwagę różnicę zachodzącą między dojrzałością psychologiczną i dojrzałością kanoniczną, turnus rotalny nie dostrzegł u kobiety niezdolności konsensualnej.
Natomiast wyniki opinii biegłych posłużyły w argumentacji na rzecz
istnienia błędu (kobieta zamierzyła u przyszłego małżonka – bezpośrednio i zasadniczo – przymiot bycia przez niego lekarzem). Opinie
biegłych dostarczyły tutaj znaczących danych o charakterze powódki.
Wynikało z nich w szczególności, że powódka od młodości była niepewna swojej przyszłości, zwłaszcza gdy chodzi o jej zdrowie, przeżywając ustawicznie lęk, niepokój, fobię i zmartwienia. Była przy tym
sugestywna oraz idealizowała – w sensie mesjanicznym – postać lekarza (jego obecność w domu miała stanowić dla niej obronę przed
niepokojem o jej zdrowie). Na tego rodzaju mentalność kobiety, jak
stwierdzili biegli, miała wpływ postawa ojca obsesyjnie lękającego się wyimaginowanych chorób, który nie wychodził nigdy z domu
bez zaopatrzenia się w „walizeczkę” lekarstw. Trwając w takim nastawieniu, powódka poznała pozwanego; odezwała się w niej reakcja lękowo-obsesyjna i dlatego dostrzegła w nim obrońcę swojego
zdrowia, po czym w ciągu trzech miesięcy doprowadziła do zawarcia
z nim małżeństwa75.
Z kolei opinia pozasądowa biegłego (sporządzona na wniosek
patrona powódki) posłużyła w sprawie toczącej się przed turnusem
rotalnym c. Erlebach z kan. 1095. nn. 2 i 3 KPK, z których to tytułów zrezygnowano w trakcie trwania sprawy w pierwszej instancji.
W orzeczeniu z 27 stycznia 2000 roku wymieniony ponens zaznacza, że ekspertyza biegłego rzuciła światło na intencję powódki,
skierowaną przeważająco ku zrodzeniu dzieci, a tym samym ku płodności współpartnera (jako koniecznego środka do osiągnięcia celu).
Pomogła więc sędziom dostrzec głębsze racje, które skłoniły kobietę,
74
75

Dec. c. Funghini z 20.12.1989, RRDec. 91 (1989), s. 783-784.
Dec. c. Defilippi z 06.03.1998, RRDec. 90 (1998), s. 164.
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i to na długo przed zawarciem małżeństwa, do zdecydowanego powzięcia owej intencji directe et principaliter, a tym samym pozwoliła
im ostrzej dostrzec w ocenie błędu criterium aestimationis76.
Zakończenie
Skodyfikowanie przez ustawodawcę w kan. 1097 § 2 KPK normy
pochodzącej z prawa naturalnego wraz z jednoczesnym zniesieniem
obowiązującej uprzednio figury error redundans in errorem personae
stanowiło znaczącą interwencję legislacyjną, która niewątpliwie przyniosła oczekiwaną jasność w obszarze wpływu error facti na zgodę
małżeńską.
W interpretacji wymienionego kanonu, określającego walor unieważniający błędu co do przymiotu osoby zamierzonego bezpośrednio i zasadniczo, od samego początku – nie licząc okresu sprzed 1983
roku – niemały wkład wnosi orzecznictwo Roty Rzymskiej, i to zarówno w odniesieniu do aspektu substancjalnego, jak i dowodowego.
Okazuje się ono bardzo użyteczne w lepszym rozumieniu tej nowej
figury prawnej, w której znaczenie błędu co do przymiotu tzw. wspólnego (qualitas communis) pochodzi od szczególnej intencjonalności
podmiotu.
Jeśli chodzi o dowodzenie w sprawach o nieważność małżeństwa
ob errorem qualitatis, to judykatura rotalna przyczyniła się do wypracowania szeregu reguł wskazujących na właściwe kierunki weryfikowania unieważniającego wpływu błędu na konsens małżeński. Droga
prowadząca do upowszechnionych już dzisiaj rozwiązań naznaczona
była niemałymi trudnościami, zarówno gdy chodzi o walor zamierzonego przez kontrahenta przymiotu, jak i sam sposób dokonania tego
zamierzenia.
Ponieważ w konkretnych sprawach error qualitatis występuje niejednokrotnie wraz z innymi tytułami nieważności, czymś ważnym wydaje się – na co zwraca uwagę judykatura rotalna – wzięcie pod uwagę
tego, czy błąd ten jest z nimi kompatybilny, czy też nie. Ma to znaczenie przy ustalaniu formuły wątpliwości podczas zawiązania sporu,
a tym samym umożliwia – w sposób generalny – określenie przedmiotu dowodzenia.
76

Dec. c. Erlebach z 27.01.2000, RRDec. 92 (2000), s. 97.
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W myśl orzecznictwa Roty Rzymskiej w dowodzeniu błędu co do
przymiotu osoby podstawowym środkiem, choć stanowiącym zaledwie początek iter probationis, jest dowód bezpośredni, na który składają się zeznania (sądowe i pozasądowe) domniemanej ofiary błędu,
zeznania drugiej strony oraz zeznania wiarygodnych świadków, a także stosowne dokumenty (jeśli są). Niezbędny jest poza tym dowód
pośredni, obejmujący kryterium oceny przymiotu i kryterium reakcji
domniemanej ofiary błędu po odkryciu prawdy.
Analiza orzeczeń rotalnych potwierdza, iż dowodzenie error qualitatis directe et principalieter intentae wymaga szczególnej wnikliwości sędziego, skierowanej zarówno ku danemu przymiotowi (jako
domniemanemu przedmiotowi błędu) i jego intencjonalnemu zamierzeniu przez kontrahenta, jak i błędowi, któremu miał ulec.
Evidence in cases regarding invalidity of marriage due to misjudgment of the
spouse’s attribution (can. 1097 § 2 of the Canon Law) pursuant to the case law
of the Roman Rota
In cases regarding invalidity of marriage due to misjudgment of the spouse’s
attribution, intended directly and substantially, similarly to cases under other
invalidity titles, the key issue is the evidence. It is proving in a convincing way, that
in a particular case all elements constituting a complete judicial figure provided in the
second part of the second can. 1097 of the Canon Law can be verified. These elements
are just the subject of evidence.
A direct evidence (probatio directa) for the misjudgment comes from the statement
of the party subject to misjudgment, acknowledged by reliable witnesses. An indirect
evidence (probatio indirecta) is based on establishing how the party claiming to
be subject to misjudgment (criterium aestimationis) has judged the other party’s
attribution and what has been the reaction and way of conduct towards the spouse
since no such an attribution was found in the spouse directly and substantially
(criterium reactionis).
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REKWIZYCJA CYWILNO-KANONICZNA?
POMOC SĄDOWA POMIĘDZY TRYBUNAŁAMI
KOŚCIELNYMI A SĄDOWNICTWEM
POWSZECHNYM W POLSCE
Treść: Wstęp. – 1. Istota rekwizycji. – 2. Współpraca sądów kościelnych z sądami
powszechnymi w przedmiocie rekwizycji - analiza prawna. – 2.1. Dopuszczalność
pozyskiwania dowodu w kanonicznym procesie małżeńskim za pośrednictwem sądu
powszechnego. – 2.2. Dopuszczalność wykonania przez sąd powszechny pomocy sądowej z wniosku sądu kościelnego. – 2.3. Rekwizycja z wniosku sądu powszechnego?
– 3. Wykonanie odezwy trybunału kościelnego - uwagi praktyczne. – Zakończenie.

Wstęp
Przemiany ustrojowo-polityczne w Polsce końca XX wieku wpłynęły zarówno na zmiany strukturalne społeczeństwa, jak i na zmianę
prawa oraz społecznych oczekiwań wobec niego. Otwarcie na świat,
ekspansja prądów myślowych podkreślających prawa człowieka znalazły swoje przełożenie nie tylko w licznych zmianach obowiązujących regulacji prawnych, ale poczyniły również, dający się wyraźnie
dostrzec, wyłom w społecznym odbiorze prawa, a zwłaszcza w ocenie jego roli. Obywatel w zetknięciu z prawem przestał czuć się jego
„przedmiotem”, stając się świadomym i coraz bardziej aktywnym
uczestnikiem postępowania. Strony nie tylko coraz bardziej świadome
są swych praw i coraz skuteczniej potrafią egzekwować je w procesie, ale również coraz szerzej korzystają z pomocy podmiotów kwalifikowanych, jak adwokaci czy radcowie prawni. Coraz częściej też
inicjatywa dowodowa stron i podmiotów ich reprezentujących wykracza poza obszar kraju i prawo rodzime, zaś pomoc prawna pomiędzy
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sądami polskimi i zagranicznymi – wykonywana przez sądy również
w ramach tzw. działań podejmowanych z urzędu – stanowi coraz prężniej rozwijającą się płaszczyznę sądowej aktywności.
Wzrost świadomości prawnej oraz zmiana społecznej mentalności w relacji wobec prawa nie jest zjawiskiem właściwym wyłącznie
współczesnemu sądownictwu świeckiemu. Tendencję tę dostrzec można również w kanonicznych procesach małżeńskich, o czym świadczy
zarówno samo zwiększenie liczby spraw1, jak i wymowa zgłaszanych
przez strony i ich pełnomocników wniosków. Fakt ten trudno uznać
za zdumiewający, skoro kanoniczny proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa dotyczy wiernych żyjących w świecie w podlegającej
przemianom rzeczywistości społeczno-prawnej. Ponadto proces ten
zazwyczaj poprzedzony jest postępowaniem rozwodowym i strony
wnoszące skargę do trybunału kościelnego mają z reguły już za sobą
procesowe doświadczenia. Często wielorakie i bardzo trudne, dotyczące nie tylko kwestii małżeństwa, ale i ustalenia kontaktów z dziećmi, czy spraw związanych z podziałem majątku, co nierzadko wzmaga
determinację i rzutuje na postawę stron również w procesie kościelnym. Wszystko to sprawia, iż w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa coraz częściej można spotkać inicjatywę
dowodową stron i ich adwokatów, analogiczną jak w procesie cywilnym. Rzecz jednakże w tym, iż trybunały kościelne nie korzystają
z prerogatyw, jakie przysługują sądownictwu świeckiemu. Ogranicze
nie to dotyczy m.in. możliwości pozyskiwania dokumentów zawierających informacje objęte tzw. ochroną danych osobowych, jak chociażby
urzędowe dokumenty medyczne, które w przypadku prowadzenia postępowania – zwłaszcza z tytułu określonego w kan. 1095, 1084 czy
1103 KPK – mogą mieć znaczenie kluczowe dla rozstrzygnięcia niektórych spraw małżeńskich.
W odniesieniu do tych dokumentów podnieść należy, iż norma art.
40 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r.2
stanowi, iż lekarz obowiązany jest do zachowania tajemnicy lekarW dniu 31 grudnia 2007 r. w polskich sądach kościelnych toczyło się 7217 spraw
o nieważność małżeństwa, podczas gdy tego samego dnia w 2003 r. odnotowano 4835
spraw, zaś na końcu 1997 r. – 3483 sprawy (zob. P. Malecha, Polski wymiar sprawiedliwości widziany przez pryzmat Sygnatury Apostolskiej, [w:] T. Rozkrut (red.),
Orzecznictwo rotalne w praktyce sądowej Kościoła, Tarnów 2010, s. 22).
2
Dz. U. z 2005, nr 226, poz. 1943 z późn. zmn.
1
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skiej, obejmującej informacje związane z pacjentem, przy czym tajemnica lekarska rozciąga się – jak wynika z art. 14 ust. 1 i 2 oraz
art. 23 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta
z dnia 6 listopada 2008 r.3 – na wszelką dokumentację lekarską, zawierającą informacje dotyczące pacjenta. Uchylenie tajemnicy lekarskiej
może nastąpić wówczas, gdy m.in. tak stanowią ustawy. Ustawą taką
jest ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego4,
który w art. 248 § 1 stanowi, iż każdy obowiązany jest przedstawić na
zarządzenie sądu w oznaczonym terminie i miejscu dokument znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego dla
rozstrzygnięcia sprawy, chyba, że dokument zawiera tajemnicę państwową. Lekarz ma zatem obowiązek przedstawienia stosownej dokumentacji na żądanie sądu powszechnego, zaś sposób jej udzielania
określają przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca
2001 r. w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej,
sposobu jej prowadzenia oraz szczególnych warunków jej udostępniania5. Wobec jednakże sądów kościelnych lekarz nadal związany jest
tajemnicą, która nie ulega uchyleniu, gdyż postępowanie przed sądami kościelnymi nie zostało uregulowane ustawą i nie istnieje żaden
przepis szczególny, który zezwalałby na udostępnienie dokumentacji
medycznej w procesie kanonicznym. Sam pacjent może domagać się
wydania mu dokumentacji medycznej, która go dotyczy, jednakże nie
ma on możliwości otrzymania dokumentów dotyczących byłego małżonka. Oznacza to, iż w przypadku, gdy jedna ze stron postępowania
przed sądem kościelnym nie wyraża woli uczestniczenia w procesie
i nie jest zainteresowana dostarczaniem dowodów, sąd kościelny nie
ma możliwości bezpośredniego pozyskania dowodu, i to nawet jeśli
jego znaczenie dla wyniku sprawy byłoby rozstrzygające. Skoro zatem
dokumentacja medyczna mająca służyć jako dowód w procesie kanonicznym nie może być pozyskana dla tego procesu ani przez stronę i jej
adwokata, ani przez trybunał kościelny, natomiast byłaby ona dostępna dla sądu powszechnego, rodzi się pytanie, czy w tego rodzaju układzie sytuacyjnym trybunał kościelny może korzystać z pomocy sądu
powszechnego. Zagadnienie to było przedmiotem rozważań na wspól3
4
5

Dz. U. z 2009, nr 52, poz. 417 z późn. zmn.
Dz. U. z 1964, nr 43, poz. 293 z późn. zmn.
Dz. U. z 2001, nr 83, poz. 903.
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nych posiedzeniach Kościelnej Komisji Konkordatowej i Rządowej
Komisji Konkordatowej w latach 2003-20056, a nawet stanowiło temat interpelacji poselskiej7, jednakże wciąż pozostaje zagadnieniem
problematycznym tak dla kanonistów, jak i sędziów świeckich8.
Rozstrzygnięcie przedmiotowej kwestii miałoby niebagatelne znaczenie dla praktyki orzeczniczej sądów kościelnych, zaś stronom i ich
adwokatom dawałoby jasność co do obszaru i granic ich inicjatywy
dowodowej. Zagadnienie dopuszczalności współpracy sądów kościelnych i świeckich w zakresie pozyskiwania dokumentów medycznych
dla potrzeb małżeńskiego procesu kanonicznego w naturalny sposób
prowokuje do dociekań o charakterze szerszym, tj. dotyczącym ogólnie możliwości współpracy sądownictwa kościelnego i świeckiego
w zakresie rekwizycji. Artykuł niniejszy stanowi zatem próbę odpowiedzi na pytanie: czy w świetle obowiązujących przepisów pomoc
sądowa pomiędzy trybunałami kościelnymi a sądami powszechnymi
w Polsce w kanonicznych procesach małżeńskich jest, co do reguły,
dopuszczalna prawnie, a jeśli tak, to na jakich zasadach winna się ona
odbywać?
Artykuł został podzielony na trzy części. Pierwsza część dotyczy wyjaśnienia istoty rekwizycji zarówno z punktu widzenia prawa
kościelnego, jak i polskiego. W drugiej części została poddana analizie prawnej możliwość współpracy sądów kościelnych z sądami
powszechnymi. W tej części została przedstawiona również próba odpowiedzi na pytanie o wartość dowodową w procesie kanonicznym
materiałów pozyskanych od sądów świeckich, a także o podstawę
prawną do wykonywania rekwizycji sądów kościelnych przez sądy
A. Brzemia-Bonarek, Pomoc sądowa pomiędzy sądami kościelnymi a państwowymi w celu uzyskania dokumentów niedostępnych dla strony w kanonicznym procesie małżeńskim (analiza prawna zagadnienia i propozycje „de lege ferenda”) [w:]
Sędzia i pasterz. Księga pamiątkowa w 50-lecie pracy ks. Remigiusza Sobańskiego
w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach (1957-2007), (red.) H. Typańska, Katowice
2007, s. 49.
7
Interpelacja nr 10991 wniesiona 20 sierpnia 2009 r. przez posła Tomasza Kamiń
skiego do Ministra Sprawiedliwości w sprawie procedury umożliwiającej uzyskiwanie danych medycznych przez sąd kościelny. Odpowiedzi na tę interpelację udzielił
17 września 2009 r. Piotr Kluz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
8
Zob. artykuł pt. „Sąd powszechny w służbie Kościoła” zamieszczony w „Gazecie
Wyborczej” z dnia 1 lutego 2010 r., s. 8.
6
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świeckie. Trzecia część zawiera uwagi praktyczne odnośnie do wykonania rekwizycji na wniosek trybunału kościelnego.
1. Istota rekwizycji
Pomoc sądowa jest instytucją prawną występującą zarówno w prawie kanonicznym, jak i w prawie polskim. W prawie kanonicznym zagadnienie to reguluje kan. 1418 KPK, który wprost stanowi, iż każdy
trybunał ma prawo prosić o pomoc inny trybunał celem przeprowadzenia instrukcji sprawy lub celem zawiadomienia o aktach. Zgodnie
zatem z zasadą wyrażoną w tym kanonie każdy sąd kościelny może
zwrócić się do innego sądu kościelnego z wnioskiem o przesłuchanie stron lub świadków, o poszukiwanie dokumentów lub przedmiotów, o podanie do wiadomości akt procesowych itp. wówczas, gdy
wnioskowana czynność miałaby być przeprowadzona poza terytorium
jego jurysdykcji9. Zwrócenie się o wykonanie wymienionych czynności oznacza przekazanie kompetencji do przeprowadzenia czynności
procesowych, jednakże nie jest delegowaniem władzy rozstrzygania.
W myśl bowiem kan. 135 § 3 KPK sędzia nie może delegować władzy rozstrzygania, a jedynie upoważnienie do przygotowania (gromadzenia) materiału dowodowego10. Trybunał wezwany obowiązany
jest do udzielenia żądanej pomocy; rekwizycję winien wykonać bez
zwłoki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa procesowego oraz z przysłaną instrukcją11. Kosztami związanymi z wykonaniem
rekwizycji trybunał wezwany może obciążyć trybunał wzywający12.
Dodatkową możliwość w przedmiotowym zakresie przewiduje art.
29 § 2 Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, który wskazuje, iż
prośbę w przedmiocie rekwizycji można skierować do biskupa diecezji, w której postulowana czynność miałaby być wykonana. Właściwy
w tym zakresie jest biskup diecezjalny, któremu dany sąd podlega13.
W literaturze trafnie zauważa się, iż kierowanie wniosku o wykoZob. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, (red.) J. Krukowski i in., t. 5,
Poznań 2007, s. 31.
10
Zob. Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubi”, (red.) T. Rozkrut,
Sandomierz 2007, s. 68.
11
Zob. T. Pawluk, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 4,
Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy, Olsztyn 1990, s. 181-182.
12
Tamże, s. 182.
13
Komentarz do Instrukcji…, jw., s. 68.
9
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nanie określonej czynności bezpośrednio do sądu kościelnego, który czynność tę miałby wykonać, wpływa na szybkość postępowania
i znajduje oparcie w zasadach ekonomii procesowej, jednakże nie brak
i takich głosów, iż tylko biskup może nakazać sądowi wykonanie jakiejkolwiek czynności. Nie kwestionując tej ostatniej tezy, zaznaczyć
jednakże trzeba, iż zarówno brzmienie kan. 1418 KPK, jak i art. 29 § 1
i 2 DC nie pozostawia wątpliwości, iż regułą winno być bezpośrednie
współdziałanie sądów kościelnych, zaś proszenie w tej materii o pomoc biskupa należałoby pozostawić dla wypadków szczególnych.
Natomiast pomoc sądową w prawie polskim normuje art. 44 § 1-4
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustrojów sądów powszechnych14. Zgodnie z regułą wyrażoną w tym przepisie, w przypadkach
przewidzianych w ustawach, sądy obowiązane są wykonywać poszczególne czynności sądowe na żądanie innych sądów oraz innych
organów (§ 1), jak również na żądanie sądów zagranicznych, jeżeli wzajemność jest zapewniona (§ 2). W zakresie przewidzianym
w przepisach o postępowaniu cywilnym sądy powszechne obowiązane są wykonywać czynności dowodowe także – i to jest tu istotne (!)
– na wniosek organów orzekających innych niż wymienione w § 1 i 2,
jeżeli wniosek taki skierowany został przez Ministra Sprawiedliwości
(§ 3). Z powyższego wynika zatem, iż pomoc sądowa występuje zarówno w obrocie krajowym, jak i w obrocie z zagranicą15. Polega ona
na przeprowadzeniu – na zlecenie innego sądu krajowego lub zagranicznego albo organu pozasądowego, gdy taką możliwość przewidują
przepisy odrębne lub akty prawa międzynarodowego – określonego
dowodu (pomoc prawna sensu stricto) lub na wykonaniu każdej inDz. U. z 2001, nr 98, poz. 1070 z późn. zmn. (dalej jako u.s.p.).
Tryb postępowania w sprawach o udzielenie pomocy prawnej w obrocie zagranicznym określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 stycznia 2002 r.
(Dz. U. z 2002, nr 17, poz. 164 z późn. zmn.) w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych. W wykonywaniu zagranicznej pomocy prawnej
w sprawach cywilnych podstawowe znaczenie mają konwencje haskie z 1954 r., 1965 r.
i 1970 r. oraz Rozporządzenie Rady Wspólnoty Europejskiej nr 1348/2000 z dnia
29 maja 2000 r. w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych, a także Rozporządzenie
Rady Wspólnoty Europejskiej nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.
14
15
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nej czynności zleconej, jak np. doręczenie pisma, udzielenie informacji, udostępnienie dokumentu (pomoc prawna sensu largo)16. Sięganie
po rekwizycję sądową, będące odstępstwem od zasady bezpośredniości, ma miejsce wówczas, gdy przeprowadzenie dowodu lub wykonanie innej czynności zleconej napotyka na trudne do przezwyciężenia
przeszkody wynikające albo z charakteru dowodu, albo ze znacznej niedogodności w jego przeprowadzeniu, bądź też gdy miałoby
to powodować koszty niewspółmierne do przedmiotu sporu lub niezasadne społecznie17. Do organów pozasądowych, o których mowa
w wymienionym art. 44 u.s.p., uprawnionych do zwracania się do sądów powszechnych o rekwizycję należą na postawie art. 706 k.p.c. sądy
polubowne, a także okręgowe sądy lekarskie, lekarsko-weterynaryjne, aptekarskie oraz pielęgniarek i położnych18 oraz Urząd Zamówień
Publicznych19 i Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów20. Odnośnie
do kwestii związanych z samą procedurą wykonywania rekwizycji,
z uwagi na ramy zakreślone tematem niniejszej publikacji należy powiedzieć, iż takie zagadnienia jak redagowanie odezwy, przesyłanie akt
i zaliczki, określenie odległości pomiędzy sądem wezwanym i sądem
wzywającym, uzasadniające zlecenie przeprowadzenia dowodu, jak
również zwracanie odezwy oraz przesyłanie jej innemu sądowi w przypadku stwierdzenia swej niewłaściwości regulują przepisy § 99-105
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2003 r.
Regulamin urzędowania sądów powszechnych21.
16
T. Ereciński, J. Gudowski, J. Iwulski, Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz, Warszawa 2010, s. 154.
17
J. Cygara, Pomoc sądowa w sprawach cywilnych, [w:] Problemy wymiaru sprawiedliwości, (red.), Warszawa 1979, nr 17, s. 5.
18
Stanowi o tym art. 58 ust. 2 ustawy z 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U.
z 1989, nr 30, poz. 158); art. 63 ust. 2 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002, nr 187, poz. 1567);
art. 63 ust. 2 ustawy z 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003, nr 9,
poz. 108) oraz art. 55 ust. 2 ustawy z 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek
i położnych (Dz. U. z 1991, nr 41, poz. 178).
19
Wskazuje na to art. 87 ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych
(Dz. U. z 2002, nr 72, poz. 664).
20
Wynika to z art. 235 k.p.c. i art. 81 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003, nr 86, poz. 804); wszystkie podmioty wskazane powyżej wymienione zostały [w:] T. Ereciński, J. Gudowski, J. Iwulski, Prawo
o ustroju …, j.w., s. 155-156.
21
Dz. U. z 2007, nr 38, poz. 249.
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2. Współpraca sądów kościelnych z sądami powszechnymi
w przedmiocie rekwizycji – analiza prawna
Wyrażona w art. 1 Konkordatu22 zasada niezależności i autonomii
Kościoła i państwa oznacza uznanie przez każdą z tych dwóch społeczności własnego systemu prawa oraz możliwości rządzenia się nim
w swoim porządku. Nie oznacza to jednakże całkowitej izolacji obu
tych struktur prawnych, zwłaszcza że oba te porządki w pewnych wymiarach przenikają się, a sprawy z pogranicza prawa polskiego i kanonicznego pojawiają się w praktyce sądowniczej23. Pomoc sądowa
pomiędzy sądami kościelnymi i państwowymi nie została uregulowana expressis verbis w żadnym akcie prawnym. Rozważając przedmiotowe zagadnienie odpowiedzieć zatem należy na dwa zasadnicze
pytania: po pierwsze – czy trybunał kościelny w kanonicznym procesie małżeńskim może zwrócić się do sądu powszechnego z wnioskiem
o pomoc w pozyskaniu dowodu (i czy byłoby to celowe, tj. czy tak
zdobyty dowód mógłby zostać wykorzystany procesowo) i po drugie –
czy w takim układzie procesowym sąd powszechny miałby podstawę
prawną do wykonania wnioskowanych czynności. Analiza omawianego problemu nie byłaby pełna bez odpowiedzi również i na trzecie pytanie, a mianowicie, czy dopuszczalna byłaby rekwizycja w układzie
odwrotnym, tj. taka, w której z wnioskiem o pomoc zwracałby się do
sądu kościelnego sąd powszechny.
2.1. Dopuszczalność pozyskania dowodu w kanonicznym procesie
małżeńskim za pośrednictwem sądu powszechnego
Zwrócenie się przez sąd kościelny do sądu powszechnego z wnioskiem o pomoc w uzyskaniu dowodu niewątpliwie nie byłoby rekwizycją w rozumieniu powołanego wcześniej kan. 1418 KPK, gdyż ten
dotyczy współpracy wyłącznie pomiędzy trybunałami kościelnymi.
Brak wyraźnej podstawy prawnej nie oznacza jednak, że tego rodzaju
aktywność procesowa byłaby zabroniona i sprzeczna z zasadami prawa kanonicznego. Podstawową zasadą kanonicznego procesu o stwier22
Konkordat między Stolicą Apostolską a RP podpisany w Warszawie 28 lipca
1993 r. (Dz. U. z 1998, nr 51, poz. 318), ratyfikowany ustawą z 8 stycznia 1998 r.
(Dz. U. z 1998, nr 12, poz. 42).
23
L. Świto, Moc dowodowa dokumentów kościelnych w procedurze cywilnej,
PK 53(2010), nr 1-2, s. 249-272.
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dzenie nieważności małżeństwa jest bowiem dotarcie do prawdy i to
prawdy o istnieniu lub nieistnieniu sakramentu, a co za tym idzie – troska o zbawienie człowieka. Proces kanoniczny w dążeniu do prawdy
dotyka najważniejszego celu, tj. celu eschatologicznego, zaś prawda o konkretnym małżeństwie leży w interesie całej, bosko-ludzkiej
wspólnoty Kościoła24. Jeśli zatem zwrócenie się o pomoc do sądu powszechnego w uzyskaniu dowodu koniecznego dla wydania sprawiedliwego orzeczenia jest działaniem w imię prawdy, to trudno byłoby
wywieść wniosek o niedopuszczalności tego rodzaju działań w oparciu o brzmienie kan. 220 KPK. Nie ulega wątpliwości, iż przepis ten
statuując zasadę ochrony dobrego imienia i obowiązek przestrzegania
prawa do poszanowania godności osobistej każdego człowieka, chroni
jedną z podstawowych wartości ludzkich, jednakże nie można uznać,
by w optyce procesowej norma ta miała charakter nadrzędny nad
prawdą. Tym bardziej, iż norma ta zabrania bezprawnego (podkreślenie L.S.) naruszania prawa do intymności, co wskazuje, iż nie ma ona
charakteru bezwzględnego i ustawodawca dopuszcza takie sytuacje,
w którym owo prawo może doznać ograniczenia. Nie sposób przy tym
nie zauważyć, że prawo do prywatności i ochrona intymności ludzkiej
podlega w procesie małżeńskim wyjątkowej ochronie. Gwarantem tej
ochrony jest rozbudowana i występująca w wielu aspektach, zasada
tajności procesu małżeńskiego25. Nie sposób wreszcie nie podnieść
i tego, że poza omawianą zasadą w procesie kanonicznym występuje
również inna, niezmiernie istotna zasada wyrażona w kan. 221 § 1 i 2
KPK, jaką jest prawo każdej ze stron do sprawiedliwego, czyli zgodnego z prawdą obiektywną, wyroku.
Czynność procesowa w postaci zwrócenia się do sądu powszechnego z wnioskiem o pomoc w pozyskaniu dowodu nie jest, sama
w sobie, objęta „zakazem dowodowym” wymienionym w kan. 1548
§ 2 KPK. W pozyskanych w ten sposób dowodach trudno byłoby dopatrzeć się również niegodziwości, o której mowa w kan. 1527 § 1
KPK. Nie wchodząc w głębię nader złożonego zagadnienia, jakim jest
problematyka godziwości dowodów, należy powiedzieć, iż skoro zdo24
A. Brzemia-Bonarek, Dopuszczalność dowodów zdobytych w sposób niegodziwy w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Katowice 2007,
s.117.
25
Zob. KPK: kan. 471 n. 2, kan. 486, kan. 1455, kan. 1457, kan. 1470 § 1, kan.
1475, kan. 1598 § 1.
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bycie dowodu w omawianym przypadku motywowane jest godziwym
celem i jest zgodne z państwowym porządkiem prawnym (dowód nie
jest nielegalny), to trudno uznać, by dowód ów był niegodziwy z uwagi na taką metodę jego pozyskania26. W świetle powyższego stwierdzić
należy, że jakkolwiek nie ulega wątpliwości, iż przepisy KPK zawierają reguły, które sprawiają, że nawet prawda jako cel procesu podlega ograniczeniom z uwagi na możliwość użycia niektórych dowodów,
to jednakże nie można uznać, by tego rodzaju ograniczenia odnosiły się do omawianej pomocy sądowej. Dopuszczalność takiej pomocy można natomiast wywnioskować m.in. z interpretacji kan. 1530,
1452 i 1608 KPK, które nakładają na sędziego obowiązek poszukiwania prawdy o sądzonym fakcie (małżeństwie) i zobowiązują go – pod
pewnymi warunkami – do aktywności w postępowaniu dowodowym.
Gdyby sędzia posiadał informację o istotnym dla rozstrzygnięcia dowodzie, który mógłby pozyskać przy pomocy sądu powszechnego,
lecz z takiej możliwości nie skorzystał, nie sposób byłoby uznać, że
uczynił on wszystko dla osiągnięcia pewności moralnej co do ważności sądzonego przez siebie małżeństwa. Uwagę tę odnieść należy
zarówno do możliwości pozyskania dowodów w postaci dokumentów,
jak i informacji pochodzących z osobowych źródeł dowodowych.
Analizując kwestię dopuszczalności zwrócenia się do sądu powszechnego o przesłuchanie w ramach pomocy świadka (strony),
z góry zaznaczyć należy, iż zagadnienie to niewątpliwie należy do
polemicznych. Pewne jest jednakże, że czynność tego rodzaju mieści
się w zakresie czynności wykonywanych w rekwizycji i to zarówno
w procedurze kanonicznej, jak i świeckiej. Nie ulega też wątpliwości,
że ustawodawca kościelny, określając w kan. 1527 § 1 KPK dowody
dopuszczalne w procesie kanonicznym, zawarł regułę ogólną, zezwalającą na przyjęcie dowodów jakiegokolwiek rodzaju, które byłyby
przydatne dla rozstrzygnięcia sprawy. Odnosząc tę uwagę do dowodu z zeznań osoby, która w ramach rekwizycji przesłuchana zostałaby przed sądem państwowym, stwierdzić należy, iż jakkolwiek dowód
taki nie byłby dowodem z przesłuchania świadka (strony) w rozumieniu kan. 1547 KPK, gdyż taki walor może przysługiwać jedynie tym
zeznaniom, które złożone zostały przed trybunałem kościelnym bądź
osobami przez trybunał do tego umocowanymi, to jednakże zeznania
26

A. Brzemia-Bonarek, Dopuszczalność…, jw., s. 58.
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tego rodzaju mogłyby stanowić „inny” dowód, o którym mowa w wymienionym kan. 1527 § 1 KPK. Taki dowód, jakkolwiek dotknięty
pewną ułomnością, niewątpliwie mógłby przyczynić się do wzbogacenia materiału aktowego, służąc pełniejszemu odkryciu prawdy. Za
interpretacją dopuszczającą możliwość zwrócenia się o przesłuchanie
świadka (strony) do sądu powszechnego zdaje się przemawiać również interpretacja kan. 1528 KPK. Jeśli bowiem świadek (strona) ma
prawo złożyć swoje zeznania służące jako dowód w procesie małżeńskim m.in. przed notariuszem publicznym, to trudno byłoby znaleźć
powody, dla których nie mógłby uczynić tego przed sądem powszechnym, tym bardziej że doktryna wyraźnie opowiada się za wykładnią
rozszerzającą kan. 1528 KPK27.
Nie wykluczając zatem dopuszczalności rekwizycji w omawianym
zakresie, wyraźnie podkreślić należy, że pomoc tego rodzaju mogłaby mieć zastosowanie jedynie w wypadkach szczególnych i w żadnej
mierze nie mogłaby być uznana za powszechny, procesowy „wytrych”
służący wydobyciu zeznań od opornych. Udział w sprawie zarówno
strony, jak i świadka jest kwestią jego wyboru i sumienia, którego łamać nie godzi się nawet w słusznej sprawie. Zwrócenie się o pomoc
w przesłuchaniu danej osoby byłoby zasadne wówczas, gdyby to nie
sam fakt wypowiedzenia się w sprawie był dla tej osoby problematyczny, ale to, że zeznania owe miałyby zostać złożone przed trybunałem kościelnym. Jeśli odmowa stawiennictwa przed sądem kościelnym
wynika z przyczyn ideologicznych, natomiast świadek (lub strona)
wyraża gotowość złożenia zeznań przed sądem powszechnym, podjęcie próby pozyskania informacji w drodze pomocy sądowej wydaje
się w takim przypadku zasadne i godziwe.
Reasumując, stwierdzić należy, iż zaprezentowane powyżej uwagi
dotyczące dopuszczalności rekwizycji do sądu powszechnego, w żadnym stopniu nie oznaczają zmiany akcentów w zakresie inicjatywy
dowodowej i bynajmniej nie oznaczają, iż sędzia w inicjatywie dowodowej winien zastępować strony i że to na nim spoczywa obowiązek poszukiwania dowodów. Ustawodawca kościelny w kan. 1526
§ 1 KPK jednoznacznie określił bowiem, iż obowiązek udowodnienia twierdzeń spoczywa na tym, kto domaga się uznania danego faktu
27

Zob. Komentarz do Kodeksu..., jw., s. 179-180.
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przez sąd i wyprowadzenia z niego skutków prawnych28. Aktywność
w postępowaniu dowodowym spoczywa zatem przede wszystkim na
stronach i wniosku powyższego w niczym nie zmienia kwestia omawianej rekwizycji. Oczywiste jest przy tym, iż rekwizycja do sądu
powszechnego nie mogłaby zostać zrealizowana bezpośrednio przez
samą stronę czy jej adwokata, gdyż jest ona czynnością sądową
i w naturalny sposób wymaga aktywności sędziowskiej. Jednakże faktu tego nie można traktować ani jako okoliczności zwalniającej strony
z aktywności dowodowej, ani też jako przesłanki obligującej sędziów
kościelnych do takiego poszukiwania dowodów.
2.2. Dopuszczalność wykonania przez sąd powszechny pomocy
sądowej z wniosku sądu kościelnego
Sądy kościelne nie należą do sądów w rozumieniu ustawy Prawo
o ustroju sądów powszechnych i dlatego też do podmiotów tych nie
odnosi się regulacja dotycząca rekwizycji sądowej określonej w art. 44
§ 1 i 2 wymienionej ustawy. Nie oznacza to jednakże, iż w przepisach
prawa polskiego brak jest podstawy, która dopuszczałaby wykonanie
przez sąd powszechny rekwizycji sądu kościelnego. Pomijając rozważania, czy sąd kościelny winien być w zakresie rekwizycji traktowany
jako sąd zagraniczny29, stwierdzić należy, iż możliwość tego rodzaju
rekwizycji przewiduje cytowany wyżej art. 44 § 3 u.s.p., który jednoznacznie zobowiązuje sądy powszechne, na zasadach tam określonych, do wykonywania czynności dowodowych zleconych przez inne
organy orzekające. Przynależność do pozasądowych organów orzekających wynika bądź to – jak wskazano wyżej w rozdziale 1 – z regulacji zawartej bezpośrednio w przepisach Kodeksu postępowania
cywilnego, bądź w odesłaniach do tego aktu prawnego zamieszczonych w poszczególnych ustawach, jak ma to miejsce m.in. w ustawie
o izbach lekarskich czy w ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych. W przepisach KPK nie ma odesłania do procedury cywilnej, a działalność trybunałów kościelnych nie jest regulowana ustawą,
jednak to, że sądy kościelne są organami orzekającymi w znaczeniu
wyżej podanym, nie może budzić wątpliwości. Abstrahując od tego,
Tamże, s. 176.
Tego rodzaju rozważania przeprowadza A. Bonarek-Brzemia we wskazanym
wyżej artykule „Pomoc sądowa...” (s. 44-48). W konkluzji możliwość takiej interpretacji autorka kwestionuje.
28
29
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iż ustawa o ustroju sądów powszechnych nie podaje żadnej definicji
organów orzekających ani też nie zawiera żadnego katalogu tego rodzaju podmiotów, stwierdzić należy, iż to, że trybunały kościelne są
organami orzekającymi, wynika zarówno z samej oczywistości ich zadań i funkcji, jak również z brzmienia Konkordatu. Sądy kościelne
nie działają na terenie RP w sposób ukryty i nielegalnie, poza wiedzą, świadomością i zgodą państwa. Kościół katolicki pełni swą jurysdykcję w oparciu o umocowanie wynikające z umowy pomiędzy
państwem i Kościołem. Istotne jest przy tym, iż państwo nie tylko
„przyjęło do wiadomości” istnienie jurysdykcji kościelnej, ale w art. 5
Konkordatu wyraźnie zobowiązało się do zapewnienia Kościołowi
swobodnego i publicznego pełnienia jego misji, z wykonywaniem jurysdykcji łącznie. Co więcej, w odniesieniu do spraw małżeńskich, art.
10 ust. 5 Konkordatu sygnalizuje nawet potrzebę wzajemnego powiadamia się obu stron, tj. kościelnej i państwowej, o orzeczeniach wydanych w trybie art. 10 ust. 3 i 4 Konkordatu, postulując ewentualne
ustalenie szczegółów w tym zakresie w ramach art. 27 Konkordatu30.
Skoro zatem w tak doniosłym akcie prawnym jak Konkordat, który
wszak jest umową międzynarodową ratyfikowaną ustawą, państwo nie
tylko zezwoliło na istnienie na jego terytorium jurysdykcji kościelnej,
ale wyraźnie dostrzegło walor informacyjny orzeczeń trybunałów kościelnych w procesach świeckich, dopuszczając nawet w odniesieniu
do tych dokumentów możliwość pewnej współpracy pomiędzy sądami
kościelnymi i świeckimi31, to teza, iż sądy kościelne nie są organami
orzekającymi w znaczeniu przepisów o rekwizycji, byłaby całkowicie irracjonalna. Powyższa analiza przepisów zdaje się jednoznacznie
wskazywać, że sądy kościelne nie tylko są organami orzekającymi
w rozumieniu art. 44 ust. 3 u.s.p., ale również, że wykonanie przez sąd
powszechny wniosku sądu kościelnego o pomoc w pozyskaniu dowoWprawdzie do wspomnianego uregulowania szczegółów w trybie art. 27
Konkordatu do chwili obecnej nie doszło, niemniej jednak art. 10 ust. 5 Konkordatu
nie został w żadnym zakresie ani formie zakwestionowany, co zdaje się wskazywać, iż
prawodawca polski orzeczeniom sądów kościelnych nadał cechę zaufania publicznego (zob. L. Świto, Moc dowodowa..., jw., s. 268).
31
Zapis powyższy w żadnej mierze nie dotyczy wzajemnego uznawania wyroków, co jest wnioskiem powszechnie przyjętym w doktrynie (zob. m.in. P. Majer,
Uznawanie przez państwo wyroków sądów kościelnych w sprawach małżeńskich.
Czy byłoby pożytecznie przyjęcie takiego systemu w Polsce?, [w:] A. Mezglewski,
Funkcje…, jw., s. 423).
30
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du nie tylko w niczym nie narusza prawa państwowego, ale jest w pełni zgodne z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym.
Do takiego wniosku prowadzi także analiza kontekstu szerszego,
tj. relacji pomiędzy państwem a Kościołem katolickim, zwłaszcza
w aspekcie spraw małżeńskich. Zważywszy na ramy zakreślone tematem tej publikacji, zasygnalizować jedynie należy, iż Kościół katolicki w Polsce jest nie tylko osobą prawa publicznego, ale podmiotem
posiadającym osobowość prawną uznaną (recognitio) w sposób jednoznaczny przez państwo, a zatem bytem wyposażonym w taki atrybut, który pozwala mu, jako podmiotowi praw i obowiązków w relacji
do innych podmiotów, uczestniczyć w danym porządku prawnym32.
Obecność Kościoła w życiu publicznym państwa jest zatem nie tylko faktem historycznym i współczesnym, ale również faktem prawnym, zaś udział Kościoła w wykonywaniu spraw publicznych reguluje
zarówno kościelne, jak i państwowe prawo publiczne, w tym ustawa z 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej33. W doktrynie kościelnej i świeckiej podkreśla się, iż relacje instytucjonalne na płaszczyźnie Kościół-państwo
opierają się na zasadzie współdziałania. Konstytucja Gaudium et spes
w nr 76 stanowi, iż „Wspólnota polityczna i kościół są w swoich dziedzinach od siebie niezależne i autonomiczne. Obie jednak wspólnoty,
choć z różnego tytułu, służą powołaniu jednostkowemu i społecznemu
tych samych ludzi. Tym skuteczniej będą wykonywać tę służbę dla
dobra wszystkich, im lepiej będą rozwijać między sobą zdrowe współdziałanie, uwzględniając także okoliczności miejsca i czasu”, zaś
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. w art. 25 ust. 3 stwierdza, że „stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami
wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak
również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego”34.
Współdziałanie to odbywa się na płaszczyźnie spraw należących do
tzw. forum mieszanego (rei mixti fori), a zatem w zakresie takich
spraw, w których kompetentny jest i Kościół, i państwo, aczkolwiek
Zob. J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2007, s. 103.
Dz. U. z 1989, nr 29, poz. 154.
34
Zob. R. Mojak, Kościół a sprawy publiczne w demokratycznym państwie.
Podstawy doktrynalne oraz zasady prawne współdziałania Kościoła i państwa w sferze prawa publicznego, [w:] A. Mezglewski, Funkcje..., jw., s. 63.
32
33
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każdy z tych podmiotów sprawy te realizuje w sposób właściwy sobie. Do spraw tego rodzaju, obok m.in. udzielania pomocy społecznej
czy też podejmowania działań zmierzających do ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, należą czynności związane z zawieraniem
małżeństw cywilnych w formie wyznaniowej. Klasycznym przykładem „spraw mieszanych”, które podlegają jednocześnie władzy kościelnej i państwowej, jest również szeroko pojmowana ochrona
małżeństwa i rodziny35. Z zestawienia kwestii kościelnego orzekania
w przedmiocie małżeństwa z analogicznym postępowaniem świeckim
widać wyraźnie, iż obie te regulacje dotykają takiej materii, w której
występuje zarówno kompetencja Kościoła, jak i państwa, przy czym
w obu tych porządkach małżeństwo i rodzina są dobrem chronionym.
Jednoznacznie wynika to również z treści art. 11 Konkordatu, który
wprost stwierdza, iż „Układające się Strony deklarują wolę współdziałania na rzecz obrony i poszanowania instytucji małżeństwa i rodziny
będących fundamentem społeczeństwa”.
Jeśli zatem państwo powierzyło Kościołowi wykonywanie zadań
publicznych, i to w takim wymiarze, iż w literaturze można spotkać
pogląd, że „(…) Rzeczpospolita Polska coraz częściej włącza Kościół
w publiczną administrację świadczącą”36, i jeśli weźmie się pod uwagę, iż wierni Kościoła katolickiego w Polsce są także obywatelami
tego kraju, to brak jest – również i w tym obszarze analizy – jakichkolwiek racji, które mogłyby uzasadniać odmowę udzielenia przez
sądy powszechne pomocy sądom kościelnym w przedmiocie omawianej rekwizycji.
2.3. Rekwizycja z wniosku sądu powszechnego?
Rozważając zagadnienie rekwizycji w układzie, w którym to trybunał kościelny miałby być wezwany do udzielenia pomocy sądowi
powszechnemu, stwierdzić należy, iż rekwizycja tego rodzaju nie tylko nie znajduje podstawy prawnej w żadnym z obu tych systemów,
ale również trudno byłoby uznać ją za celową i mającą jakiekolwiek
praktyczne zastosowanie. Zważywszy bowiem chociażby na podniesione wyżej ograniczenia w możliwościach dowodowych trybunałów
Zob. J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000,
s. 313.
36
B. Rakoczy, Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polsce.
Komentarz, Oficyna 2008, s. 18.
35
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kościelnych, nie sposób uznać, by w zakresie pozyskania dowodów
jakikolwiek sąd kościelny mógł uczynić więcej niż sąd powszechny.
Teza ta jest tym bardziej oczywista, jeśli weźmie się pod uwagę fakt,
iż trybunały kościelne nie dysponują żadnymi środkami przymusu,
w odróżnieniu od sądów powszechnych, a zatem nie mają też żadnych
możliwości skutecznego egzekwowania dowodów. Obowiązujące
w KPK reguły dotyczące tajności procesu w sprawach małżeńskich
nie dopuszczają jakiejkolwiek możliwości wydawania akt ani stronom
(poza skargą i wyrokiem), ani sądom państwowym (i to nawet w tych
krajach, gdzie – jak np. we Włoszech – orzeczenia kościelne mogą
uzyskać skuteczność w porządku cywilnym)37, co jest dodatkowym
argumentem wskazującym na to, iż rekwizycja w tego rodzaju układzie byłaby całkowicie bezprzedmiotowa.
3. Wykonanie odezwy trybunału kościelnego – uwagi praktyczne
Analizując kwestię dotyczącą „technicznej” strony wykonania rekwizycji, o której mowa wyżej w pkt. 2.1 i 2.2, na wstępie zaznaczyć
należy, iż tego rodzaju działanie sąd kościelny może podjąć zarówno
z własnej inicjatywy, jak i na wniosek stron oraz ich adwokatów.
W tym drugim przypadku wspomniany wniosek nie może mieć dla
trybunału charakteru wiążącego, lecz winien być traktowany jedynie
w kategoriach postulatu dowodowego i podlegać ocenie trybunału.
Nawet jeśli w subiektywnym przekonaniu wnioskodawcy zwrócenie się z odezwą do sądu powszechnego jest konieczne, to o tym, czy
procedurę tę uruchomić, winien decydować trybunał rozpoznający
sprawę po przeanalizowaniu argumentacji zawartej we wniosku i po
rozważeniu, czy czynność ta byłaby w danym postępowaniu celowa.
Postulując rekwizycję, wnioskodawca winien zatem nie tylko jasno
określić, jaki dowód w wyniku tej pomocy miałby być zdobyty i jakie
jest jego znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, ale również winien istnienie tego dowodu uprawdopodobnić. Trudno bowiem byłoby uznać
za rzeczowy wniosek o zwrócenie się o pomoc do sądu powszechnego z prośbą np. o pozyskanie dokumentacji medycznej w sytuacji,
gdyby zgłaszająca taki postulat strona nie potrafiła wskazać, z jakiej
placówki owe dokumenty miałyby pochodzić bądź też w ogóle uwiarygodnić tego, że osoba, której dokumenty te mają dotyczyć, z pomo37

A. Brzemia-Bonarek, Pomoc sądowa..., jw., s. 47.
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cy medycznej korzystała. Skoro bowiem, jak podkreślono to wyżej,
trybunał kościelny nie może (co do zasady) „wyręczać” stron w inicjatywie dowodowej, to tym bardziej nie można żądać, by czynił to sąd
powszechny.
Podejmując decyzję o uruchomieniu procedury rekwizycyjnej
do sądu powszechnego i redagując treść prośby, trybunał kościelny
w miarę możliwości winien dostosować jej formę do wymogów § 99
pkt. 1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, co dotyczy
zwłaszcza wymogu, by zlecenie przeprowadzenia dowodu określało
dokładnie, jaka czynność miałaby zostać wykonana, a w razie potrzeby przytaczałoby fakty i okoliczności, na które sąd wezwany winien
zwrócić szczególną uwagę. Oczywiste jest przy tym, iż omawiane zlecenie wykonania czynności nie może naruszać podstawowych reguł
i specyfiki kanonicznego procesu małżeńskiego, w tym zasady tajności, toteż ewentualne dołączanie odpisów z akt, o czym stanowi pkt 3
§ 99 wymienionego Regulaminu, byłoby w tym przypadku niedopuszczalne.
Wniosek o udzielenie pomocy sądowej trybunał kościelny winien
kierować do sądu rejonowego, w którego obszarze właściwości dana
czynność miałaby być wykonana (o czym wprost stanowi art. 44
§ 4 u.s.p.), jednakże nie bezpośrednio, lecz za pośrednictwem Ministra
Sprawiedliwości, co jednoznacznie wynika z treści cytowanego wyżej
art. 44 § 3 u.s.p. Zapis powyższy zdaje się wskazywać, iż jakkolwiek
zasadą w prawie państwowym jest, iż zlecenie przeprowadzenia dowodu wiąże sąd wezwany38, to jednakże w przypadku wniosku o pomoc pochodzącego od organu orzekającego innego niż wymienione
w art. 44 § 1 i 2 u.s.p. zasadność kierowania takiego wniosku do wykonania sądowi rejonowemu podlega uprzedniej weryfikacji Ministra
Sprawiedliwości. Gdyby przyjąć, iż Minister Sprawiedliwości przedmiotowy wniosek może jedynie przekazać dalej, czyli musi automatycznie skierować go do sądu rejonowego bez żadnych innych
możliwości decyzyjnych w tym względzie, to jego rola sprowadzałaby się wyłącznie do funkcji stricte doręczycielskich, co w oczywisty
sposób pozostawałoby w sprzeczności z wykładnią celowościową tej
regulacji prawnej. Mając zatem to na uwadze, stwierdzić należy, iż powyższy przepis oznacza, że Minister Sprawiedliwości może wniosek
38

Zasadę tę jednoznacznie statuuje § 101 pkt 1 wymienionego Regulaminu.
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pochodzący od pozasądowego organu orzekającego przyjąć i skierować do wykonania właściwemu sądowi rejonowemu, może uzależnić przekazanie odezwy od jej uzupełnienia, ale może również prośby
o pomoc nie uwzględnić i odezwę zwrócić nadawcy bez wykonania.
Jeśli jednakże wnioskowi zostanie nadany dalszy bieg, odezwa ta
winna wiązać sąd rejonowy, czyli sąd ten nie mógłby owej odezwy
zwrócić, nawet jeśli występowałyby w niej braki, o których mowa we
wskazanym wyżej § 99 pkt. 1 u.s.p.
Zatrzymując się przy problematyce dotyczącej pozyskiwania dokumentów medycznych, zaznaczyć należy, iż możliwość posiłkowania się w tym względzie pomocą sądu powszechnego nie oznaczałaby
„obejścia” ustawowych reguł dotyczących uchylenia tajemnicy lekarskiej. Dokumenty medyczne wydane na żądanie sądu powszechnego wykonującego rekwizycję sądu kościelnego nie byłyby bowiem
udostępniane trybunałowi ad oculos. Przedmiotowy dowód przeprowadzałby sąd powszechny, zaś sąd kościelny, nie mając bezpośredniego wglądu w dokumentację, mógłby ocenić jej walor dowodowy
w oparciu o relację sądu powszechnego. W przypadku gdyby informacje zawarte w rzeczonych dokumentach już primo facie wskazywały
na ich niewielkie znaczenie dowodowe lub gdyby były one wprawdzie
istotne, lecz na tyle lakoniczne, że można byłoby uznać, iż relacja sądu
powszechnego w pełni oddaje ich treść, pomoc sądową na tym etapie
można byłoby zakończyć. Bardziej złożona sytuacja powstawałaby,
wówczas, gdyby dokumentacja, którą uzyskał sąd powszechny zawierała informacje różnorakie, była obszerna i wysoce specjalistyczna,
a zatem gdy należałoby wnioskować, iż zwięzły opis sądu powszechnego mógłby odbyć się ze szkodą dla kompletności informacji zawartych w tym materiale, a w dodatku, gdy należałoby przypuszczać, iż
w związku z pozyskaniem tych dokumentów w sprawie będzie zachodziła konieczność powołania biegłego. Biegły winien mieć możliwość bezpośredniego dostępu do dowodu, gdyż bazowanie na relacji
pośredniej, zwłaszcza w odniesieniu do dokumentów tak specyficznych jak dokumentacja lekarska, z oczywistych względów mogłoby
zwiększać ryzyko błędu i wypaczać wnioski końcowe. Skoro jednakże tylko sąd powszechny miałby bezpośredni wgląd w dokumenty,
to również tylko biegły powołany przez ten sąd mógłby zapoznać się
z tymi dokumentami bezpośrednio. Ani biegli powołani przez trybunał
kościelny, ani biegli wydający w sprawie opinie prywatne takiej moż-
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liwości nie mieliby, gdyż w tego rodzaju układzie procesowym nie
należeliby do podmiotów, wobec których tajemnica lekarska byłaby
uchylona. Aby zatem pogodzić wszystkie powyższe wymogi, wydaje
się, iż w omawianej sytuacji sąd powszechny winien poinformować
trybunał kościelny o charakterze i rodzaju uzyskanych dokumentów
oraz o podstawowych informacjach tam zawartych, umożliwiając
w ten sposób trybunałowi podjęcie decyzji co do tego, czy widzi on
potrzebę zasięgnięcia opinii biegłego. Jeśli tak – biegłego powoływałby sąd powszechny, jednakże spośród biegłych wskazanych przez
trybunał kościelny. Kwestia wskazania biegłego przez sąd kościelny
wydaje się istotna o tyle, iż w doktrynie kanonistycznej przyjmuje się,
że pożądane jest, aby biegły operował terminologią kanoniczną, tak
aby wydana przez niego opinia była przydatna dla procesu kanonicznego, ale nade wszystko wymaga się, by biegły, wydając swoją opinię, uwzględniał zasady antropologii chrześcijańskiej oraz nauczanie
Kościoła w materii małżeństwa39. Jeśli weźmie się pod uwagę fakt, iż
biegli, z którymi współpracują sądy kościelne, nierzadko są również
biegłymi z listy prezesów sądów okręgowych, to powyższy postulat
nie wydaje się trudny do zrealizowania.
Przeprowadzenie rekwizycji w zakresie pozyskania dokumentów
i dopuszczenia dowodu z opinii biegłego w sposób wyżej przedstawiony pozwala z jednej strony zachować ustawowe wymogi związane
z respektowaniem tajemnicy lekarskiej, zachowuje reguły procedury
cywilnej, ale również w niczym nie ogranicza władzy sądzenia trybunału kościelnego. To bowiem, czy w konkretnym przypadku będzie
zachodziła potrzeba dopuszczenia dowodu z opinii biegłego, podlega
ocenie trybunału kościelnego i de facto będzie jego decyzją, zrealizowaną jedynie przez sąd powszechny. Trybunał będzie miał również
wpływ na samo powołanie biegłego poprzez imienne jego wskazanie
(zgodnie z wymogami kan. 1575 KPK), a zatem również w tym wymiarze zachowa on pełnię swych kompetencji. Opinię tak uzyskaną
należałoby traktować jako opinię ex officio.
W przypadku rekwizycji dotyczącej przesłuchania świadka (strony)
celowe byłoby nie tylko precyzyjne wskazanie faktów i okoliczności,
w związku z którymi daną osobę należałoby przesłuchać, ale również
G. Leszczyński, Wartość dowodowa opinii biegłego w procesie o stwierdzenie
nieważności małżeństwa, „Ius matrimoniale” 2004, t. 9(15), s. 139.
39
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załączenie listy konkretnych pytań. Trybunał kościelny winien dokładnie podać adres wzywanej osoba a także, w zależności od charakteru
sprawy, krótką informację o regułach tajności procesu kanonicznego
z prośbą o jej ewentualne uwzględnienie w trakcie przeprowadzania
postulowanej czynności.
Osobnym zagadnieniem jest kwestia kosztów związanych z wykonaniem rekwizycji. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż przeprowadzenie dowodu, jak omówione powyżej powołanie biegłego czy też
przesłuchanie świadka, który może żądać diety i zwrotu kosztów podróży, wiąże się z wydatkami, które z naturalnych względów winien
uiścić ten, kto z prośbą o pomoc występuje. Reguła zawarta w pkt. 4
§ 99 Regulaminu wskazuje, że jeżeli wykonanie czynności uzależnione jest od uiszczenia zaliczki, sąd wzywający (czyli ten, który zwraca
się z wnioskiem o rekwizycję) winien zażądać jej od strony i przekazać ją sądowi wezwanemu (temu, który rekwizycję będzie wykonywał) równocześnie z pismem o udzielenie pomocy, chyba że względy
ekonomii postępowania przemawiają za tym, aby do złożenia zaliczki
wezwał stronę bezpośrednio sąd wezwany. Odnosząc tę regułę do rekwizycji z wniosku trybunału kościelnego, zauważyć należy, iż sytuację, w której sąd wezwany miałby żądać zaliczki bezpośrednio od
strony procesu kanonicznego, należałoby odrzucić jako nieracjonalną
tak z uwagi na wspomnianą zasadę ekonomii procesowej, jak i specyfikę postępowania cywilnego i kanonicznego. Wydaje się, iż nie
byłoby również celowe, aby trybunał kościelny dołączał zaliczkę do
pisma zawierającego wniosek o rekwizycję, skoro po pierwsze: wniosek ten nie byłby kierowany bezpośrednio do sądu, lecz do Ministra
Sprawiedliwości i w momencie „uruchomienia” tej procedury nie
byłoby wiadomo, czy dojdzie ona do skutku, po wtóre: nie w każdej
sprawie dałoby się z góry przewidzieć, że koszty te powstaną, tj. że
np. dokumenty zostaną pozyskane i opinia biegłego będzie konieczna. W świetle powyższego stwierdzić należy, iż trybunał winien być
obowiązany do uiszczenia zaliczki dopiero wówczas, gdy jego prośba
o pomoc zostanie uwzględniona przez Ministra Sprawiedliwości, trafi do sądu rejonowego i gdy ten wezwie do jej zapłacenia, wskazując
wysokość żądanej kwoty. Trybunał kościelny zaliczkę winien uzyskać
od strony na zasadach, które odnoszą się do regulowania należności
w sprawach małżeńskich.
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Zakończenie
Przedstawiona powyżej analiza zagadnienia rekwizycji pomiędzy
sądami kościelnymi i powszechnymi uprawnia do konkluzji, iż tego rodzaju pomoc znajduje swoje uzasadnienie zarówno w regulacjach obu
porządków prawnych, których dotyczy, jak również w oczekiwaniach
wiernych, będących uczestnikami kanonicznych procesów małżeńskich. W odniesieniu do omawianej instytucji, poza przedstawionymi
wyżej procesowymi korzyściami, trudno doszukać się jakichkolwiek
przesłanek, które mogłyby wskazywać, iż jej stosowanie w praktyce
może powodować negatywne konsekwencje: stanowić nadmierne obciążenie sądownictwa powszechnego, zakłócać funkcjonowanie sądów
kościelnych i świeckich bądź też stanowić zagrożenie dla autonomii
kościelnego i świeckiego porządku prawnego. Dopuszczenie możli
wości istnienia współpracy pomiędzy wymienionymi sądami w przed
miocie rekwizycji nie oznacza przerzucenia na sądownictwo powszechne trudnych czynności dowodowych i w żadnej mierze nie jest
też zamachem na procesową odrębność i tożsamość obu tych systemów prawnych. Stwierdzona powyżej dopuszczalność stosowania rekwizycji w omówionym kształcie nie oznacza bowiem – co wyraźnie
podkreślić należy – jej powszechności. Rekwizycja sama w sobie, będąc odstępstwem od zasady bezpośredniości, jest w procesie środkiem
szczególnym, zaś jeśli zważy się na wyjątkową specyfikę rekwizycji
dokonywanej pomiędzy dwoma porządkami prawnymi, jej wyjątkowy, a nawet – rzec by można – „extraordynaryjny” charakter jest oczywisty. Oczywiste jest również i to, że skoro nadanie biegu konkretnej
odezwie sądu kościelnego wymagać będzie każdorazowo weryfikacji
i decyzji Ministra Sprawiedliwości, to trudno uznać, by rekwizycja
w takim kształcie stała się instytucją masową i by sądy kościelne
gremialnie scedowały przesłuchiwanie świadków i stron na sądy powszechne, i by sądy te zajmowały się głównie poszukiwaniem dokumentów dla potrzeb małżeńskich procesów kanonicznych. Trudno też
zakładać, by sędziowie kościelni sięgali do tej instytucji bezrefleksyjnie i pochopnie, „dobrowolnie” ograniczając tym samym możliwości osobistego i bezpośredniego kontaktu z materiałem dowodowym.
Nie ulega zatem wątpliwości, iż ewentualne obawy sądownictwa powszechnego co do masowego charakteru omawianej instytucji są bezzasadne. Jeśli przy tym weźmie się pod uwagę fakt, iż wykonywanie
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rekwizycji z wniosków sądów zagranicznych staje się nieomal powszechną praktyką sądów świeckich, ewentualne zastrzeżenia co do
pomocy sądowej świadczonej przez te sądy trybunałom kościelnym
orzekającym w sprawach wiernych będących obywatelami tego kraju
– trudno byłoby racjonalnie uzasadnić.
Reasumując, stwierdzić należy, iż w odniesieniu do omawianej rekwizycji nie ma przeszkód natury prawnej, które uniemożliwiałyby jej
stosowanie. Skoro zaś rekwizycja ta daje stronom oraz ich przedstawicielom możliwość pełniejszego dowodzenia swych racji w procesie
zaś trybunałowi kościelnemu możliwość odkrycia prawdy, jej procesowa przydatność nie budzi wątpliwości.
Civil-canonical requisition? Legal assistance between the courts of the Church
and the public judiciary in Poland
The article concerns the requisition (mutual aid) between the ecclesial and public
courts in Poland. The analysis of existing legislation leads to the conclusion that
the ecclesial tribunals can benefit from assistance from Polish public court. This is
allowed by the art. 44 § 3 of the Act of 27 July 2001 The law of universal regimes. It
obliges the public courts to exercise specific judicial acts at the request of the „other
adjudicating authorities” if such a request will be directed by the mediation of the
Minister of Justice. Taking into consideration that the concordat has enabled the
Church to perform its mission free and public as well as exercise of jurisdiction, it
must be assumed that „other adjudicating authorities” may be ecclesial tribunals.
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WZAJEMNE POWIĄZANIA KPK I KKKW NA
PŁASZCZYŹNIE ICH AUTONOMICZNEGO
FUNKCJONOWANIA
Treść: Wstęp. – 1. Zasada współistnienia, ale nie podporządkowania KPK i KKKW.
– 2. Zasada nisi, relationes cum Ecclesia latina quod attinet, aliud expresse statuitur.
– 3. Kościół sui iuris a Ecclesia latina w normach KKKW. – 4. Komplementarność
praktyczna KKKW i KPK jako jednego systemu prawnego. – Zakończenie.

Nie ma wątpliwości, że promulgacja Kodeksu Kanonów Kościołów
Wschodnich (KKKW), której dokonał Jan Paweł II w siedem lat po
ukazaniu się Kodeksu prawa kanonicznego (KPK), była dla prawa
kanonicznego wydarzeniem bardzo znaczącym. Legislacja wschodnia jest bowiem wyrazem poszanowania godności wszystkich katolickich Kościołów wschodnich, jednocześnie odzwierciedlającą ich
autentyczną i starożytną dyscyplinę. Niestety, nie sposób uznać za powszechne i zgodne w doktrynie przekonanie o całkowitej autonomii
tegoż zbioru, trudności sprawia także kwestia możliwości stosowania obu Kodeksów jako pomocniczych względem siebie w interpretacji ustaw wątpliwych lub w przypadku luki prawnej. Kwestia jest
nie tylko teoretyczna, albowiem w obu Kodeksach nie brakuje norm
dotyczących bezpośrednio lub przynajmniej pośrednio także katolików, którzy zasadniczo danej legislacji nie podlegają. Innymi słowy –
w KKKW znajdziemy normy odnoszące się także do katolików łacińskich, również w KPK nie brak norm dotyczących wiernych innego
obrządku.
Celem niniejszego artykułu jest zatem analiza sytuacji prawnej,
jaka zaistniała po promulgacji w 1990 r. KKKW. Jaki jest jego charak-

168

U. NOWICKA

[2]

ter względem obowiązującego KPK? Które normy wschodnie odnoszą się także do łacinników, w konsekwencji czego powinny być przez
nich znane i stosowane? I w końcu, czy Kodeks wschodni może być
stosowany jako pomocnicze źródło interpretacji w przypadku norm
wątpliwych lub jako legislacja uzupełniająca braki istniejące w KPK?
1. Zasada współistnienia, ale nie podporządkowania KPK
i KKKW
Wydawałoby się, że autonomia dwóch Kodeksów kanonicznych
jest czymś oczywistym i nie wymagającym uzasadniania. Wynika to
już choćby z samego faktu, że zakres odbiorców, do których adresowany jest każdy z tych zbiorów, jest zupełnie inny. Zgodnie z dyspozycją kan. 1 KPK Kanony tego Kodeksu dotyczą jedynie Kościoła
łacińskiego; podobna dyspozycja znalazła się także w kan. 1 KKKW
(kanony tego Kodeksu odnoszą się do wszystkich i jedynie do katolickich Kościołów Wschodnich), w którym jednak zostało dodane istotne
doprecyzowanie: chyba że wyraźnie co innego zostało postanowione
odnośnie do relacji z Kościołem łacińskim – o czym poniżej. Wydaje
się, że takie określenie nie pozostawia żadnych wątpliwości w tym, co
dotyczy istnienia i obowiązywania Kodeksów. A jednak, gdy w 1991 r.
na Międzynarodowym Kongresie „Incontro fra canoni d’oriente
e d’occidente” Dolores García Hervás mówił o znaczeniu dla Kościoła
Kodeksu wschodniego, wyraził wówczas przekonanie, że nie jest możliwe istnienie jednego porządku prawnego opartego na dwóch różnych
Kodeksach (tak jak nie jest możliwe istnienie dwóch kodeksów cywilnych w państwie) i z tego powodu jedynym Kodeksem powszechnym,
obowiązującym wszystkich katolików, bez względu na obrządek, do
którego należą, byłby Kodeks łaciński. Kodeks wschodni natomiast
miałby charakter jedynie pomocniczy, czyli nie byłby prawdziwym
Kodeksem, ale prawem specjalnym, podporządkowanym Kodeksowi
łacińskiemu. Natomiast pojedyncze normy tego prawa specjalnego mogą – zdaniem Autora – albo konstytuować szczególną legislację, która koresponduje ze specyficznym charakterem czy tradycją
danej grupy, dla której zostały wydane (czyli wiernych katolickich
Kościołów wschodnich), albo stanowić rozwój, dokonany przez pra-
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wodawcę, a dotyczący jakiejś materii wspólnej, poprzez który automatycznie zmieniałoby się prawo powszechne zawarte w KPK1.
Stanowisko takie wydaje się niemożliwe do zaakceptowania, nie
można bowiem uznać funkcjonowania Kodeksu wschodniego za lex
specialis w stosunku do prawa łacińskiego. Nie to było wolą prawodawcy kościelnego i nie taki był zamysł papieży zaangażowanych od
lat w proces kodyfikacji prawa wschodniego. Świadczy o tym choćby fakt, że podczas prac nad kodyfikacją Kodeksu wschodniego zostały odrzucone wszystkie propozycje dążące do zbyt daleko idącego
rozciągnięcia mocy obowiązującej KKKW także na wiernych łacińskich2. Co więcej, w konstytucji apostolskiej Sacri canones, poprzez
którą papież Jan Paweł II promulgował KKKW, prawdziwa intencja
prawodawcy wyrażona została w sposób niepozostawiający żadnych
wątpliwości: kanony Kodeksu katolickich Kościołów wschodnich muszą posiadać tę samą moc co przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego
Kościoła łacińskiego, to jest obowiązywać, dopóki nie zostaną uchylone bądź zmienione przez najwyższą władzę kościelną ze słusznych
przyczyn (…)3. Dlatego, jak wszystkie katolickie Kościoły Wschodu
i Zachodu jednakową posiadają godność i żaden z nich nie góruje
nad innymi z racji obrządku (OE 3), tak też jednakową moc obowiązującą posiadają oba Kodeksy, które wraz z Konstytucją apostolską
Pastor bonus tworzą jeden Corpus Iuris Canonici Kościoła katolickiego. Nie ma zatem żadnych podstaw, aby uznawać Kodeks wschodni
za mniej lub bardziej istotny, bardziej ogólny bądź uszczegóławiający wcześniejsze prawo, jako legislację późniejszą, a w konsekwencji znoszącą czy zmieniającą lub uzupełniającą prawo dawniejsze.
Dlatego nawet gdy pewne normy legislacji wschodniej regulują kwes
tie nieuregulowane w KPK albo gdy normują je w sposób sprzeczny lub przynajmniej inny niż zbiór łaciński, to nie jest uzasadnione
1
Por. D. García Hervás, La significación para la Iglesia del nuevo Código
Oriental, w: R. Coppola (red.), Atti del Congresso internazionale “Incontro fra canoni d’oriente e d’occidente”, vol. 2, Bari 1994, s. 41-47.
2
Nisi de relationibus interitualibus agitur, quae latinos quoque respiciunt – Nuntia
22 (1986), s. 13-14; Nisi ex natura rei vel expresse aliud statuatur – Nuntia 28 (1989),
s. 13.
3
Ioannes Paulus II, Constitutio Apostolica Sacri canones venerabilibus fratribus patriarchis, archiepiscopis, episcopis, ac dilectis filiis presbyteris, diaconis ceterisque christifidelibus orientalium ecclesiarum, AAS 82 (1990), s. 1035-1036.
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stosowanie Kodeksu wschodniego w stosunku do wiernych łacińskich tylko dlatego, że mamy do czynienia z późniejszą normą tego
samego prawodawcy4. Co więcej, wielu Autorów uzasadnia także,
że Kodeks wschodni, nawet jeśli reguluje prawne relacje międzyobrządkowe, których brak w KPK, nie może obowiązywać wiernych
łacińskich ex natura rei. Choć równie często spotkać można zdania
przeciwne – tak jest choćby w przypadku licznych kazusów dotyczących przynależności kościelnej5 – to jednak Peter Erdö oraz Marco
Brogi jako kontrargument podają treść Rescriptum ex Audientia Ss.mi.
Sekretariatu Stanu z 28 listopada 1992 r. Otóż mocą tegoż Reskryptu
niejako uzupełniona została treść kan. 112 KPK, poprzez wprowadzenie domniemania dotyczącego zgody Stolicy Apostolskiej na zmianę
Kościoła sui iuris6. Domniemania, które w swej treści zawiera kan. 32
§ 2 KKKW. W ten sposób – zdaniem wymienionych Autorów – należy wnioskować, że dyspozycja wschodnia, odnosząca się do relacji
pomiędzy różnymi Kościołami sui iuris, ale niezawierająca wzmianki
o Kościele łacińskim, nie obowiązywała wiernych łacińskich nawet
„z natury rzeczy”7.
P. Erdö, Questioni interordinamentali tra la Chiesa latina e le Chiese cattoliche
orientali, w: E. Raad (red.), Sistema giuridico canonico e rapport interordinamentali.
Atti dell’XII. Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Beyrouth 2008, s. 29-30;
F.J. Urrutia, Canones praeliminares Codicis (CIC). Comparatio cum canonibus praeliminaribus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium (CC), Periodica 81 (1992),
s. 158; M. Brogi, Il nuovo codice orientale e la Chiesa latina, Antonianum 66 (1991),
s. 46-49.
5
Por. J. Prader, La legislazione matrimoniale latina e orientale. Problemi interecclesiali, interconfessionali e interreligiosi, Roma 1993, s. 16; P. Erdö, Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima), Folia Canonica
1 (1998), s. 23; L. Lorusso, Gli orientali cattolici e i pastori latini. Problematiche
e norme canoniche, Kanonica 11, Roma 2003, s. 63.
6
Ad normam can. 112, § 1, 1° Codicis Iuris Canonici, quisque vetatur post susceptum Baptismum alii ascribi Ecclesiae rituali sui iuris, nisi licentia ei facta ab Apostolica
Sede. Hac de re, probato iudicio Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis,
Summus Pontifex Ioannes Paulus II statuit eiusmodi licentiam praesumi posse, quoties
transitum ad aliam Ecclesiam ritualem sui iuris sibi petierit Christifidelis Ecclesiae
Latinae, quae Eparchiam suam intra eosdem fines habet, dummodo Episcopi dioecesani utriusque dioecesis in id secum ipsi scripto consentiant. – AAS 85 (1993), s. 81.
7
P. Erdö, Questioni interordinamentali…, art. cyt., s. 30; M. Brogi, Licenza presunta della Santa Sede per il cambiamento di Chiesa sui iuris, Revista Española de
Derecho Canonico 50 (1993), s. 667.
4
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2. Zasada nisi, relationes cum Ecclesia latina quod attinet,
aliud expresse statuitur
Autonomia Kodeksów nie oznacza jednak, że pomiędzy nimi nie
ma żadnej zależności i że w żaden sposób ich normy nie łączą się ze
sobą. Jak pisze Peter Erdö, plena communio, jaka istnieje pomiędzy
wszystkimi Kościołami katolickimi, domaga się uznania warunków
ontologiczno-prawnych poszczególnych wiernych, przez co niezależności dwóch systemów – łacińskiego i wschodniego – nie należy rozumieć w sensie autonomii hermetycznej8.
I rzeczywiście, przede wszystkim należy wziąć tu pod uwagę wspomniany wyżej kan. 1 KKKW, który zawiera klauzulę chyba że wyraźnie co innego zostało postanowione odnośnie do relacji z Kościołem
łacińskim. Otóż w legislacji wschodniej w tenże sposób wyraźnie postanowiono – poza dyspozycją kan. 1 KKKW – jeszcze dziewięciokrotnie:
1) Kan. 37 KKKW: adnotacja w księgach ochrzczonych
Zgodnie z ogólną zasadą szafarze katoliccy mogą ważnie i godziwie udzielać sakramentów wszystkim wiernym katolikom – a zatem
również należącym do innych Kościołów katolickich – a wierni katolicy mogą sakramenty od tychże szafarzy przyjmować (KPK, kan. 844
§ 1; KKKW, kan. 671 § 1). Dotyczy to także sakramentu chrztu św.,
przy czym należy pamiętać, że o przynależności kościelnej wiernych
nie decyduje ani ryt liturgiczny chrztu, ani miejsce jego przyjęcia, ale
norma prawa9. Mając to na uwadze, prawodawca wschodni zobowiązuje do dokonania adnotacji o przyjęciu chrztu oraz o zmianie przynależności kościelnej w księdze ochrzczonych parafii, w której chrzest
został udzielony, także jeśli tym miejscem udzielenia była parafia
Kościoła łacińskiego. Jak pisze Carl Gerold Fürst, jest to logiczne
i konieczne uzupełnienie kan. 535 § 2 KPK10, ale również kan. 877 §
1 KPK. Stanowi to obowiązek o tyle istotny, że od jego zachowania
mogłaby zależeć nawet ważność małżeństwa. Proboszcz łaciński nie
P. Erdö, Questioni interordinamentali…, art. cyt., s. 31.
Na ten temat szerzej zob. U. Nowicka, Przynależność wiernych do Kościoła wg
KKKW i KPK, Prawo Kanoniczne 53 (2010), nr 1-2, s. 269-298.
10
Por. C.G. Fürst, Interdipendenza del diritto canonico latino e orientale, w:
K. Bharanikulangara, Il Diritto Canonico Orientale nell’ordinamento ecclesiale,
Studi Giuridici XXXIV, Città del Vaticano 1995, s. 24.
8
9
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jest bowiem kompetentny, aby asystować przy małżeństwie osób nawet ochrzczonych w Kościele łacińskim, ale według normy prawa należących do któregoś z katolickich Kościołów wschodnich (por. kan.
1109 KPK).
2) Kan. 41 KKKW: pouczenie o obrządkach
Kan. 41 KKKW jest wyrazem poszanowania godności wszystkich
obrządków katolickich i jednocześnie dbałości o zachowanie i rozwój
wszystkich Kościołów sui iuris. Było to wyrazem szczególnej troski Ojców soborowych, którzy nieustannie przypominali, aby wierni
chrześcijanie wschodni zawsze zachowywali swoje prawowite obrzędy
liturgiczne i swoje zasady karności (OE 6), ponieważ różnorodność
w Kościele nie tylko nie przynosi szkody jego jedności, ale ją raczej
uwydatnia (OE 2). Dlatego prawodawca zobowiązuje wszystkich
wiernych, także należących do Kościoła łacińskiego, którzy z uwagi
na charakter swojej pracy utrzymują częste kontakty z chrześcijanami
innego Kościoła sui iuris, aby byli pouczeni o tym Kościele, o jego
obrzędach, karności, nauce, historii oraz duchu.
3) Kan. 207 KKKW: wizyta ad liminam
Biskupi katolickich Kościołów wschodnich, tak jak biskupi łacińscy, zobowiązani są prawnie do przedstawiania pięcioletnich relacji o stanie powierzonej sobie eparchii11. Sprawozdania takie muszą
zawierać także informacje dotyczące wiernych. Prawodawca, biorąc
pod uwagę sytuacje, w których wierni należący do jednego Kościoła
powierzani są trosce duszpasterskiej ordynariusza (hierarchy) innego
Kościoła – o czym poniżej – zobowiązuje wszystkich biskupów, także łacińskich, aby w tychże pięcioletnich relacjach uwzględniali także stan i potrzeby wiernych powierzonych swojej trosce. Obowiązek
taki wydaje się naturalny, skoro bowiem ordynariusz łaciński, z woli
ustawodawcy, staje się własnym ordynariuszem pewnej grupy wiernych katolików wschodnich, a oni jego wiernymi, to ma wobec nich te
same prawa i obowiązki, co wobec wiernych własnego Kościoła.
Biskupi eparchialni wykonujący swoją władzę w granicach terytorium Kościoła
patriarchalnego sprawozdania takie przedstawiają patriarsze (egzemplarz relacji wysyłany jest również do Stolicy Apostolskiej), zaś pozostali biskupi – Stolicy Apostolskiej
– zob. KKKW, kan. 206.
11
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4) Kan. 322 § 1 KKKW: zgromadzenie hierarchów wielu Kościołów
sui iuris
Kan. 322 § 1 KKKW, jedyny w Tytule IX tegoż zbioru, normuje
kwestie dotyczące zgromadzeń hierarchów wielu Kościółów sui iuris.
Takie zgromadzenia są podobne do łacińskich konferencji episkopatu, przynajmniej na stopniu instytucjonalnym, nie posiadają jednak
ich władzy ustawodawczej12. Rzeczywiście, motu proprio Apostolos
suos w przypisie 1 zawiera wyjaśnienie, że Kościoły wschodnie —
patriarchaty i arcybiskupstwa większe — są rządzone przez własne
Synody Biskupów, wyposażone we władzę ustawodawczą, sądowniczą,
a w pewnych przypadkach także administracyjną (…): niniejszy dokument ich nie dotyczy (…). Dotyczy natomiast zgromadzeń ustanowionych w regionach, w których istnieje więcej Kościołów sui iuris oraz
regulowanych przez KKKW, kan. 322 i odpowiednie statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską (…), w takiej mierze, w jakiej charakter
tych zgromadzeń jest zbliżony do konferencji episkopatu. Celem tychże
zgromadzeń jest wymiana doświadczeń, metod i udzielanie rad, dzięki
którym ma dokonywać się święte zjednoczenie sił dla dobra wspólnego Kościołów, wspierające jedność działania i wspólne dzieło, rozszerzające dobro wiary i skuteczniej zachowujące dyscyplinę kościelną.
Prawodawca zaleca, aby na takie spotkania byli zwoływani wszyscy
hierarchowie różnych Kościołów sui iuris, którzy wykonują władzę
w tym samym narodzie lub regionie, także hierarchowie Kościoła łacińskiego.
5) Kan. 432 KKKW: monastery zależne, domy lub prowincje innego rytu
W dekrecie soborowym Orientalium ecclesiarum, n. 6 znalazło się
usilne zalecenie, aby dla większej skuteczności apostolskiej pracy zakony i stowarzyszenia obrządku łacińskiego zakładały domy albo nawet prowincje obrządku wschodniego, o ile to tylko jest możliwe. Taką
samą możliwość, za zgodą Stolicy Apostolskiej, daje prawodawca
w kan. 432 KKKW, zastrzegając jednak, że ilekroć jakikolwiek instytut religijny, także łaciński, tworzy monastery zależne, domy lub proPor. L. Lorusso, Interrelazione dei due Codici nella Chiesa, w: S. Agrestini,
D. Ceccarelli Morolli (red.), Ius Ecclesiarum vehiculum caritas. ���������������������
Atti del simposio internazionale per il decennale dell’entrata in vigore del Codex Canonum Ecclesiarum
Orientalium, Città del Vaticano 2004, s. 295.
12
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wincje innego rytu, tenże ryt ma być w nich wiernie zachowywany
przy jednoczesnej konieczności przestrzegania typików i statutów instytutu, regulujących jego wewnętrzny zarząd oraz przywilejów przyznanych przez Stolicę Apostolską.
6) Kan. 696 §§ 1-2 KKKW: szafarstwo chryzmacji
W pierwszych wiekach Kościoła bierzmowanie stanowiło zazwyczaj jeden obrzęd z chrztem, tworząc razem z nim „podwójny sakrament”13. W Kościołach wschodnich praktyka ta zachowała się do dnia
dzisiejszego14, w Kościele łacińskim, w którym dopełnienie chrztu
chciano zarezerwować dla biskupa, wprowadzono rozdzielenie w czasie obu sakramentów15. Konsekwencją tej różnorodności jest fakt, że
w Kościołach wschodnich każdemu prezbiterowi wolno udzielać
sakramentu chryzmacji, czy to łącznie z chrztem, czy oddzielnie;
w Kościele łacińskim bierzmowanie jest – co do zasady – udzielane
wiele lat po chrzcie, a jego zwyczajnym szafarzem jest jedynie biskup
(KPK, kan. 882). Ale to nie wierny łaciński jest niezdolny do przyjęcia sakramentu bierzmowania od prezbitera, tylko prezbiter łaciński
nie ma prawa tego sakramentu udzielić. Dlatego w kan. 696 §§ 1-2
KKKW prawodawca upoważnia wszystkich prezbiterów wschodnich
do udzielania chryzmacji wszystkim wiernym katolikom, również
łacińskim, zaś wiernym wschodnim zezwala na przyjmowanie tego
sakramentu również od prezbiterów łacińskich – ale jedynie według
uprawnień, które oni posiadają. Takie zastrzeżenie jest jak najbardziej
słuszne, w przeciwnym bowiem razie prawodawca wschodni ingerowałby w uprawnienia prezbiterów łacińskich, czego nie wolno mu
czynić.
7) Kan. 830 § 1 KKKW: przekazanie upoważnienia do błogosławienia małżeństw
Wszyscy ci, którzy cieszą się upoważnieniem zwyczajnym błogosławienia małżeństw, dopóki ważnie sprawują swój urząd, mogą je
przekazać (KKKW nie używa w tym przypadku terminu delegacja),
wewnątrz granic swojej kompetencji, innemu kapłanowi. W kan. 830
13
14
15

KKK, n. 1290.
Por. KKKW, kan. 695 § 1.
KKK, n. 1290.
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§ 1 KKKW prawodawca precyzuje, że owym innym kapłanem może
być także kapłan łaciński – i tylko kapłan, jako że prawodawca wschodni, biorąc pod uwagę rolę błogosławieństwa w zawieraniu małżeństwa,
wyklucza możliwość przekazania takiego uprawnienia diakonom
i osobom świeckim. Norma ta jednak tylko pozornie wydaje się jasna
i niebudząca trudności interpretacyjnych. W sytuacji bowiem, gdy kapłan łaciński ma – na mocy upoważnienia hierarchy lub proboszcza
wschodniego – błogosławić małżeństwo wiernych katolików wschodnich, pojawia się wątpliwość dotycząca rytu liturgicznego, jaki powinien być wówczas stosowany16. Otóż zgodnie z kan. 846 § 2 KPK oraz
kan. 674 § 2 KKKW szafarz powinien sprawować sakramenty według
przepisów liturgicznych własnego Kościoła sui iuris. Na tej podstawie tacy autorzy jak Joseph Prader czy Lorenzo Lorusso stwierdzają –
i słusznie – iż także w przypadku, w którym celebrans jest z innego
Kościoła sui iuris niż nupturienci, musi on stosować ryt liturgiczny
własnego Kościoła, a nie ryt liturgiczny Kościoła przyszłych małżonków. Oznacza to, że kapłan łaciński, który błogosławi małżeństwo
wiernych wschodnich, musi stosować własny ryt liturgiczny, chyba że
otrzymał od Stolicy Apostolskiej indult birytualizmu17.
Tymczasem 6 stycznia 1996 r. Kongregacja Kościołów Wschodnich
opublikowała Instrukcję dotyczącą aplikacji przepisów liturgicznych
Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich. Zaskakująca jest treść
n. 83 tejże Instrukcji18, także zaskakująca jest jego interpretacja spotykana w doktrynie kanonistycznej. Na podstawie Instrukcji należałoby
bowiem sądzić, że w sytuacji, w której na podstawie upoważnienia
przekazanego przez hierarchę miejsca lub proboszcza miejsca wschod16
Szerzej na ten temat zob. U. Nowicka, La forma canonica di celebrazione del matrimonio. Problemi interecclesiali, w: J. Kowal, J. Llobell (red.), Iustitia et Iudicum.
Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz,
vol. II, Città del Vaticano 2010, s. 903-921.
17
Por. J. Prader, Il diritto matrimoniale latino e orientale: studio comparativo,
w: S. Gherro (red.), Studi sul Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Roma 1994,
s. 64; L. Lorusso, Gli orientali cattolici...., dz. cyt., 256.
18
Occorre tuttavia tener presente che, con l’eccezione del caso In cui il Gerarca
o il parroco siano, a norma del can. 916 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali,
di altra Chiesa sui iuris, la celebrazione deve avvenire, ad liceitatem, secondo il rito
liturgico degli sposi, o di uno di loro in caso di matrimonio interrituale. Una celebrazione in altro rito è dunque illecita, ma può essere autorizzata caso dalla Sede
Apostolica.
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niego kapłanowi łacińskiemu do pobłogosławienia małżeństwa, w
którym obie strony należą do katolickich Kościołów wschodnich, wymagane jest, aby celebracja odbyła się w obrządku wschodnim nupturientów. Z Instrukcji wynika, że celebrans, prawnie delegowany, czyni
to wówczas bez żadnego dodatkowego zezwolenia, a zatem także bez
indultu birytualizmu. Wręcz przeciwnie, gdyby ów kapłan łaciński miał
celebrować sakrament małżeństwa wiernych wschodnich w obrządku
łacińskim, z powodu choćby nieznajomości obrządku albo z woli samych nupturientów19, wówczas ad liceitatem konieczny byłby specjalny reskrypt Stolicy Apostolskiej. Czyli – innymi słowy – konieczne
jest zezwolenie na celebrowanie liturgii małżeństwa we własnym obrządku. Wątpliwości budzi fakt, iż Instrukcja – będąc jedynie aktem
wykonawczym w stosunku do KKKW – zawiera normę odwrotną do
tej, która znajduje się w obu Kodeksach kanonicznych. Nie wydaje się
możliwa, a jednocześnie właściwa opinia, jakoby ta norma (Instrukcja,
n. 83) uchylała normę ogólną ustanowioną w obu Kodeksach, wg której szafarz musi celebrować sakramenty wg własnego rytu (KKKW kan.
674 § 2; KPK, kan. 846 § 2)20. Instrukcja wydana przez Kongregację
Kościołów Wschodnich nie jest dokumentem mającym moc zmieniania prawa powszechnego ustanowionego w Kodeksie, ani wschodnim,
ani tym bardziej łacińskim. Jest jedynie ogólną wskazówką, sformułowaną jako owoc różnorodności i bogactwa własnego doświadczenia21.
Ale to Kodeks pozostaje podstawowym dokumentem najwyższego
ustawodawcy kościelnego, a w konsekwencji to wszystko, co pozostaje z nim niezgodne, nie obowiązuje. Takie stanowisko reprezentuje
Lorenzo Lorusso, który w jednej ze swoich recenzji pisze: jest sprzeczność pomiędzy Instrukcją, n. 83 a Kodeksem; zatem sądzimy, że wobec
takiej sprzeczności należy zachować normę Kodeksową22. Jest także
19
Por. K. Nitkiewicz, Małżeństwo wiernych katolickich Kościołów wschodnich
zawierane wobec duchownego Kościoła łacińskiego, w: T. Płoski, J. Krzywkowska
(red.), Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym.
Księga pamiątkowa dedukowana ks. prof. R. Sztychmilerowi, Olsztyn 2008, s. 182.
20
D. Salachas, K. Nitkiewicz, Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini. Sussidio canonico-pastorale, Roma 2007, s. 79.
21
Ioannus Paulus II, Discorso del Santo Padre ai partecipanti alla Plenaria della
Congregazione per le Chiese Orientali, 01.10.1998, n. 7.
22
L. Lorusso (rec.), D. Salachas, K. Nitkiewicz, Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini. Sussidio canonico-pastorale, Roma 2007, Ius Missionale II/2008,
s. 323-324.
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prawdą, że nie wydaje się racjonalne, aby kapłan łaciński, asystując
i błogosławiąc małżeństwo dwojga wiernych wschodnich, musiał celebrować je w rycie wschodnim, chcąc zaś stosować ryt własny, musiał uzyskać zezwolenie Stolicy Apostolskiej23.
8) Kan. 916 § 5 KKKW: opieka duszpasterska nad wiernymi bez
hierarchii własnego Kościoła sui iuris
Nie są rzadkie sytuacje, zwłaszcza na terytoriach łacińskich, kiedy
brak jest struktur jakiegoś Kościoła sui iuris, mimo że na tymże terytorium zamieszkują wierni do niego należący. Prawodawca wschodni
nie pozostawia ich jednak bez opieki własnego pasterza. Gdy bowiem
na danym terytorium nie istnieje hierarchia dla wiernych chrześcijan określonego Kościoła sui iuris, a terytorium to znajduje się poza
granicami Kościoła patriarchalnego lub chodzi o wiernych Kościoła
sui iuris inny niż patriarchalny24, wówczas z woli prawodawcy – zakładając, że na przedmiotowym terytorium jest tylko jeden hierarcha
miejsca innego Kościoła sui iuris z wymaganą jurysdykcją – to on jest
uważany za hierarchę własnego tych wiernych, nawet jeśli owym jedynym hierarchą jest ordynariusz łaciński. Gdy zaś obok ordynariusza
łacińskiego (lub innego) będzie na danym terytorium istnieć także hierarchia katolickiego Kościoła wschodniego, jednak nie Kościoła sui
iuris wiernych, o których chodzi, wówczas za hierarchę własnego tych
wiernych należy uważać tego (ordynariusza łacińskiego lub hierarchę
wschodniego), który zostanie wyznaczony przez Stolicę Apostolską,
lub, jeśli mówi się o wiernych chrześcijanach jakiegoś Kościoła patriarchalnego lub arcybiskupstwa większego, przez patriarchę lub arcybiskupa większego za zgodą Stolicy Apostolskiej.
9) Kan. 1465 KKKW: prozelityzm
Sankcja karna przewidziana w kan. 1465 KKKW jest konsekwencją zakazu ustanowionego w kan. 31 KKKW: Nikt nie może przymuszać w żaden sposób żadnego chrześcijanina do przejścia do innego
Kościoła sui iuris. Jest także wyrazem wielkiej troski Kościoła z jedPor. tamże, s. 324.
W przeciwnym wypadku wewnątrz terytorium Kościoła patriarchalnego w miejscach, w których nie została ustanowiona ani eparchia, ani nawet egzarchat wschodni,
Patriarcha jest własnym biskupem eparchialnym dla wiernych tam zamieszkujących,
a zatem posiada te same prawa i obowiązki co on.
23
24
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nej strony o zachowanie bogactwa rytów, z drugiej także o wolność
sumienia każdego wiernego. W interpretacji tego kanonu pojawia się
jednak pewna wątpliwość: otóż na jego mocy sprawiedliwą karą powinien być ukarany każdy, kto, wykonując w jakimkolwiek Kościele
sui iuris, także w Kościele łacińskim, urząd, posługę lub inne zadanie,
nakłania kogokolwiek i w jakikolwiek sposób do przejścia do innego
Kościoła sui iuris. Valesio De Paolis, interpretując tę normę, pisze,
że nakłada ona sankcję karną także na wiernych Kościoła łacińskiego, mimo że przepisy KKKW ich nie obowiązują25. I słusznie, bo tak
właśnie wynika z treści kan. 1465 KKKW. Czy jednak właściwe jest,
że Kodeks wschodni nakłada karę na wiernych łacińskich, karę, która w legislacji łacińskiej nie istnieje? Zwłaszcza jeśli weźmie się pod
uwagę treść kan. 19 KPK – o którym będzie mowa poniżej – iż jeśli
w określonej sprawie brak wyraźnej ustawy (...), sprawa – z wyjątkiem
karnej – winna być rozstrzygnięta z uwzględnieniem ustaw wydanych
w podobnych sprawach (...). Wydaje się jednak, że w tym przypadku
należy brać pod uwagę i stosować treść kan. 1 KKKW chyba że wyraźnie co innego zostało postanowione odnośnie do relacji z Kościołem
łacińskim. W tym miejscu rzeczywiście wyraźnie zostało postanowione. A konkretnie – wyraźnie postanowił ten sam prawodawca, który
promulgował także KPK. I to z jego woli, w opisywanej sytuacji, kan.
1465 KKKW obowiązuje nie tylko katolików wschodnich, ale również wiernych łacińskich.
3. Kościół sui iuris a Ecclesia latina w normach KKKW
Nie ma wątpliwości, że „skuteczność” Kodeksu wschodniego
w stosunku do wiernych łacińskich nie wyczerpuje się w normach,
które w swej treści zawierają sformułowanie Ecclesia latina. George
Nedungatt w prezentacji włoskiego tłumaczenia Kodeksu wschodniego mówił, że oprócz powyższych są także inne kanony, w których,
chociaż Kościół łaciński nie jest wymieniany wyraźnie, niewątpliwie mieści się on w pojęciu Kościoła sui iuris, chociaż różni się od
czterech typów Kościołów sui iuris, wymienionych w KKKW. Wśród
nich wymienił te, które dotyczą nabycia i zmiany przynależności kościelnej (KKKW, kann. 29-41), jedności działań duszpasterskich ze
V. De Paolis, Commento al can. 1465, w: P.V. Pinto (red.), Commento al Codice
dei Canoni delle Chiese Orientali, Città del Vaticano 2001, s. 1151.
25
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strony biskupów wykonujących władzę na tym samym terytorium
w zakresie popierania jedności chrześcijan (KKKW, kan. 84 § 1;
kan. 202), w tym także tworzenia komisji biegłych dla spraw ekumenicznych (KKKW, kan. 904 § 2), ustanowienia takich samych norm
o taksach i ofiarach (KKKW, kan. 1013 § 2), ujednolicenia ustaw karnych prawa partykularnego (KKKW, kan. 1405 § 3)26. Jednak i to jest
wyliczenie egzemplaryczne, takich kanonów jest bowiem w KKKW
znacznie więcej. Zgodnie z kan. 143 § 3 KKKW na zgromadzenie
patriarchalne (a zatem również Kościoła arcybiskupiego większego
– KKKW, kan. 152) mogą być zapraszane osoby należące do innych
Kościołów sui iuris. Podobnie, jeśli chodzi o zgromadzenie Kościoła
metropolitalnego sui iuris (KKKW, kan. 172) oraz zgromadzenie eparchialne (KKKW, kan. 238 § 2), a nawet rady duszpasterskie (KKKW,
kan. 273 § 3). Biskup eparchialny, któremu zostali powierzeni wierni innych Kościołów sui iuris powinien zatroszczyć się o wszystko,
aby mogli zachowywać i pielęgnować swój ryt, także ustanawiając dla
ich spraw Syncela (odpowiednik łacińskiego wikariusza biskupiego)
(KKKW, kan. 193 § 2), który również może być członkiem innego
Kościoła sui iuris (KKKW, kan. 247 § 4). Kiedy w jakiejś eparchii
istnieją terytoria, na których nie ma proboszcza dla wiernych określonego Kościoła sui iuris, biskup eparchialny może wyznaczyć dla nich
proboszcza innego Kościoła sui iuris, za zgodą jego biskupa (KKKW,
kan. 916 § 4). Prawodawca wschodni przewiduje możliwość erygowania seminariów wyższych, które służyłyby różnym Kościołom sui
iuris, mającym eparchie w tym samym regionie lub kraju (KKKW,
kan. 332 § 2), także program kształcenia duchownych może być
wspólny dla wielu Kościołów sui iuris, z zastrzeżeniem, aby charakter
obrządków nie doznał uszczerbku (KKKW, kan. 330 § 2). Duchowni
mogą przynależeć (KKKW nie używa terminu inkardynacja) do eparchii Kościoła sui iuris innego niż własny bez zmiany przynależności
kościelnej (KKKW, kan. 365 § 2). Natomiast dla godziwego przyjęcia
do nowicjatu instytutu zakonnego innego Kościoła sui iuris potrzebna
jest zgoda Stolicy Apostolskiej (KKKW, kan. 517 § 2); do przejścia
do instytutu zakonnego lub stowarzyszenia życia wspólnego na wzór
zakonników innego Kościoła sui iuris taka zgoda wymagana jest do
Por. G. Nedungatt, Presentazione del CCEO, Enchiridion Vaticanum XII,
s. 899-900.
26
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ważności (KKKW, kan. 544 § 4; 562 § 1). Chociaż nauczanie doktryny
chrześcijańskiej należy, w sposób szczególny, do każdego Kościoła sui
iuris i jego hierarchii, to jednak jeśli na danym terytorium lub regionie
socjo-kulturowym istnieją różne Kościoły sui iuris, wolno utworzyć
wspólną dla nich komisję katechetyczną (KKKW, kan. 622 § 1). Jeśli
chrzest ma być udzielany na obcym terytorium, proboszcz innego
Kościoła sui iuris nie może odmówić pozwolenia kapłanowi Kościoła
sui iuris, do którego należy przyjmujący chrzest (KKKW, kan. 678
§ 1). W kan. 701 KKKW prawodawca zezwala, dla słusznej przyczyny, na koncelebrację biskupów i prezbiterów różnych Kościołów sui
iuris, za zgodą Biskupa eparchialnego, z przestrzeganiem wszystkich
przepisów ksiąg liturgicznych głównego celebransa, w sposób wolny
od jakiegokolwiek synkretyzmu liturgicznego, przy czym pożądane jest
zachowanie szat liturgicznych i insygniów własnego Kościoła sui iuris. Z kolei kan. 717 KKKW nakłada obowiązek na wszystkich kapłanów, aby – jeśli przyjmują ofiary z racji sprawowania Boskiej Liturgii
od chrześcijan innego Kościoła sui iuris – zachowywali w odniesieniu
do tychże ofiar normy tegoż Kościoła, jeśli co innego nie wynika ze
strony ofiarodawcy. Przy konsekracji biskupa, biskupi współkonsekratorzy mogą należeć do innych Kościołów sui iuris (KKKW, kan.
746 § 2). Co się zaś tyczy święceń prezbiteratu, kandydata będącego podwładnym, a należącego do innego Kościoła sui iuris, biskup
eparchialny może wyświęcić za zgodą Stolicy Apostolskiej (lub –
w określonych przypadkach – patriarchy) (KKKW, kan. 748 § 2).
I w końcu w kan. 1068 § 1 KKKW przewiduje się możliwość, aby
biskupi eparchialni różnych Kościołów sui iuris, wykonujący swoją
władzę na tym samym terytorium, porozumieli się co do ustanowienia
wspólnego trybunału, który będzie rozpoznawał sprawy tak sporne,
jak i karne chrześcijan podległych któremuś z tych biskupów eparchialnych. Podobnie sędziowie i inni pracownicy trybunału mogą pochodzić z innego Kościoła sui iuris za zgodą wydaną na piśmie przez
własnego biskupa eparchialnego (KKKW, kan. 1102).
4. Komplementarność praktyczna KKKW i KPK
jako jednego systemu prawnego
Wiele spośród ww. kanonów nie ma swoich odpowiedników
w KPK. Co więcej, istnieją także materie uregulowane w obu Kodek
sach w sposób odmienny; inne, które na gruncie KPK pozostawały
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niejasne, budząc liczne dyskusje wśród kanonistów, teraz – w KKKW
– doczekały się jasnej regulacji. A w związku z tym nie sposób nie
zadać pytania, czy KKKW – będąc niewątpliwie zbiorem autonomicznym, mających równą godność i taką samą moc, może być wykorzystywany jako źródło pomocnicze w interpretacji norm niejasnych lub
uzupełnianiu istniejących braków?
Zgodnie z kan. 17 KPK ustawy kościelne należy rozumieć według
znaczenia własnego słów rozumianych w tekście i kontekście; jeśli
pozostają wątpliwe lub niejasne, trzeba odnieść się do miejsc paralelnych, jeśli takie są, do celu i okoliczności ustawy i myśli prawodawcy; ta sama zasada została ustanowiona w KKKW, kan. 1499. Co
więcej, według kan. 19 KPK jeśli w określonej materii brakuje wyraźnej dyspozycji prawa, tak powszechnego jak i partykularnego czy
zwyczajowego, sprawa - z wyjątkiem karnej - winna być rozstrzygnięta
z uwzględnieniem ustaw wydanych w podobnych sprawach, ogólnych
zasad prawnych z zachowaniem słuszności kanonicznej, jurysprudencji, praktyki Kurii Rzymskiej oraz powszechnej i stałej opinii uczonych.
KKKW, kan. 1501, zawiera zasadę bardzo podobną: Jeśli w określonej sprawie brak wyraźnej ustawy, sprawa, z wyjątkiem karnej, winna
być rozstrzygnięta według kanonów Synodów i świętych Ojców, prawnych zwyczajów, ogólnych zasad prawa kanonicznego z zachowaniem
słuszności, jurysprudencji kościelnej oraz powszechnej i stałej doktryny kanonicznej.
Znaczenie własne słów określane jest jako znaczenie technicznokanoniczne, które wynika przede wszystkim z tradycji kanonistycznej
i z samego prawa, w którym wiele słów ma swój określony sens, ale
także z powszechnego sposobu mówienia i pisania. To znaczenie włas
ne słów należy następnie rozumieć w tekście i w kontekście. Kontekst
– jak pisze Lorenzo Lorusso – jest nie tylko bezpośrednim zdaniem,
paragrafem, kanonem, ale także artykułem, rozdziałem, tytułem, sekcją, częścią, księgą, całym Kodeksem, a nawet całym Corpus Iuris
Canonici27. A skoro tak, to należy powiedzieć, że analizując normy
KPK, należy wziąć pod uwagę także KKKW i odwrotnie. Co więcej,
jeśli pozostają one wątpliwe lub niejasne, trzeba odnieść się do miejsc
paralelnych, jeśli takie są. Luigi Chiappetta definiuje miejsca paralelne
jako miejsca, które traktują o tej samej materii w innym aspekcie lub
27

L. Lorusso, Interrelazione dei due Codici…, art. cyt., s. 283.
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w innych okolicznościach, lub używają tych samych wyrażeń. Mogą
one – uzasadnia Autor – znajdować się nie tylko w danym Kodeksie,
ale także w innych obowiązujących ustawach niezawartych w nim, co
wynika z jednej strony z natury rzeczy, z drugiej także z tekstu kanonu. W jego treści, ad litteram powtarzającej treść kan. 18 KPK 1917,
dokonano jednak znaczącego opuszczenia: otóż nie mówi się już
o miejscach paralelnych Kodeksu, ale ogólnie o miejscach paralelnych, przez co należy rozumieć, że w zakres tego sformułowania
zostały włączone także miejsca paralelne znajdujące się w każdym
Kodeksie, jak i te istniejące w innych ustawach28. Trzeba bowiem zakładać, że prawodawca nie chciał przeczyć sam sobie, ale chciał regulować daną materię w sposób logiczny i konsekwentny29. Dlatego
miejsca paralelne dla KPK mogą znajdować się w KKKW i odwrotnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że oba Kodeksy zostały promulgowane przez tego samego prawodawcę30.
Kryterium pomocniczym w interpretacji prawa jest także cel i okoliczności ustawy. Każde prawo ma swój cel specyficzny, który różni się
od wspólnego celu wszystkich praw Kościoła, który jest zgodny z jego
misją: ze zbawieniem człowieka. Ten cel, charakterystyczny dla danej
ustawy, nazywany jest przez kanonistów ratio legis31. Okoliczności
mogą dotyczyć czasu, miejsca, środowiska, sytuacji społecznej i politycznej itp., które wpłynęły na wydanie danej ustawy32. Innymi słowy,
chodzi o kontekst historyczny, w którym dana ustawa powstała, bezpośrednie przyczyny, które doprowadziły prawodawcę do jej wydania,
miejsce, w którym została stworzona, osoby, będące jej adresatami33.
Wydaje się, że to kryterium interpretacji, w odniesieniu do „wykorzystywania” norm Kodeksu wschodniego dla lepszego zrozumienia legislacji łacińskiej i odwrotnie, powinno być stosowane ze szczególną
ostrożnością. Bo cel wspólny i zasadniczy prawa kościelnego pozostaPor. L. Chiappetta, Prontuario di Diritto Canonico e Concordatario, Roma
1994, s. 656.
29
Por. V. De Paolis, A. D’Auria, Le Norme Generali. Commento al Codice di
Diritto Canonico. Libro Primo, Città del Vaticano 2008, s. 148.
30
Por. D. Salachas, L. Sabbarese, Codificazione latina e orientale e canoni preliminari, Roma 2003, s. 145.
31
Por. tamże; J. García Martín, Le norme generali del Codex Iuris Canonici,
Roma 2006, s. 115.
32
Por. L. Lorusso, Interrelazione dei due Codici…, art. cyt., s. 285.
33
J. García Martín, Le norme generali…, dz. cyt., s. 115.
28
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je jeden i niezmienny, ale każdy w Kodeksów uwzględnia specyfikę
i tradycję wiernych, dla których został wydany. Dlatego ów cel specyficzny, a zwłaszcza okoliczności ustawy, mogą w niektórych materiach
różnić się pomiędzy sobą. Podobnie uwzględnienie mens Legislatoris
ma nieco mniejszą wartość, jeśli chodzi o rozważania na temat możliwości stosowania norm obu Kodeksów względem siebie. Myśl prawodawcy, jak pisze Luigi Chiappetta, nie jest jego prywatną intencją,
ale szczególnym motywem, który – w wykonywaniu jego publicznej
funkcji – doprowadził do wydania określonej ustawy, z jej precyzyjnym znaczeniem i treścią oraz jego oczekiwaniem dotyczącym sposobu rozumienia i aplikacji samego prawa34. I choć prawodawca obu
Kodeksów jest jeden – papież Jan Paweł II – to jednak należy wziąć
pod uwagę, że ze względu na tradycję Kościoła łacińskiego i wschodniego ta myśl prawodawcy w określonych materiach może być różna. Choć z drugiej strony należy podkreślić to, co niewątpliwie było
myślą prawodawcy wyrażoną przez niego w konstytucji Sacri canones, mianowicie komplementarność praktyczną trzech zbiorów: KPK,
KKKW i Pastor bonus.
Jak wyżej wspomniano, prawo nie reguluje wszystkich bez wyjątku
kwestii i wszystkich sytuacji życia ludzkiego. Nie może regulować,
ponieważ ustawy wydawane na podstawie sytuacji teraźniejszych
dotyczą przyszłości (KPK, kan. 9; KKKW, kan. 1494), a nie da się
przewidzieć wszystkich okoliczności, które mogą domagać się uregulowania. Prawodawca nie pozostawia jednak tego problemu bez rozwiązania, określając, jak należy postępować w przypadku tzw. luki
prawnej. W omawianym tutaj zagadnieniu – relacji pomiędzy dwoma Kodeksami Kościoła – na szczególną uwagę zasługuje kryterium
określone w kan. 19 KPK, mianowicie ustaw wydanych w podobnych
sprawach. Czy takową dla KPK może stanowić KKKW i odwrotnie?
Kwestia jest problematyczna, zwłaszcza jeśli chodzi o tę drugą
sytuację. Dimitrios Salachas zauważa, że w KKKW, gdy mówi się
o źródłach uzupełniających, nie czyni się nawiązanie do ustaw wydanych w sprawach podobnych, ale do kanonów Synodów i świętych
Ojców (KKKW, kan. 1501) oraz do starożytnego prawa Kościołów

34

L. Chiappetta, Prontuario di Diritto Canonico…, dz. cyt., s. 656-657.
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Wschodnich (KKKW, kan. 2)35. Należałoby wówczas powiedzieć,
że niemożliwe jest odwołanie się poprzez analogię w przypadku luki prawnej w KKKW ani do KPK, ani do Pastor bonus. Choć
z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę, iż w tym przypadku poruszamy się wewnątrz jednego porządku prawnego (jednego Corpus
Iuris Canonici); co więcej, wytyczne Papieskiej Komisji do Rewizji
Kodeksu Kanonicznego Wschodniego wskazują wyraźnie na analogię
prawną jako narzędzie służące uzupełnieniu luk prawnych poprzez
odenisienie do innych źródeł prawa kościelnego36.
Ale nawet jeśli rzeczywiście taka analogia byłaby możliwa – choć
wśród kanonistów nie ma w tym względzie zgodności – to z pewnością nie można tego kryterium stosować w sposób bezkrytyczny.
Przede wszystkim, kiedy mówi się o aplikacji poprzez analogię, trzeba
mieć pewność, że rzeczywiście istnieje prawdziwa lacuna legis. Jeśli
bowiem w jednym z Kodeksów istnieje regulacja określonej instytucji, tyle że odmienna, rozstrzyganie z uwzględnieniem norm Kodeksu
wschodniego (i odwrotnie) nie spełniałoby kryteriów ustanowionych
prawnie. W tym przypadku mówiłoby się raczej o uchyleniu jednego
prawa przez drugie – co jest niemożliwe. Ponadto, analogia nie może
być aplikowana w zakresie ustaw karnych, jak również w przypadku
ustaw unieważniających i uniezdalniających oraz tych, które podlegają interpretacji ścisłej37.
Zakończenie
Nie ma wątpliwości, że w Kościele katolickim Kościoły wschodnie stanowią mniejszość. Ale ponieważ tradycja tej mniejszości stanowi z kolei patrymonium Kościoła powszechnego, to nie ustępują
one Kościołowi łacińskiemu ani godnością, ani rangą. Co więcej, jak
wynika z powyższych analiz, normy kanoniczne tej mniejszości służą
35
D. Salachas, Problematiche interrituali nei due codici orientale e latino,
Apollinaris 75 (1994), s. 641.
36
In caso di eventuali lacune per completare le fonti di cui al numero precedente
e per rendere il futuro Codice conforme alle esigenze attuali si potrà ricorrere, se necessario, alle altre fonti giuridiche ecclesiastiche – Pontificia Commissio Codici Iuris
Canonici Orientalis Recognoscendo, Principi direttivi per la revisione del Codice di
Diritto canonico orientale, secondo principio, n. 3, Nuntia 3 (1976), s. 4.
37
J. Otaduy, Comentario al can. 19, w: AA.VV., Comentario exegético al Código
de Derecho Canónico, vol I., Pamplona 1996, s. 385.
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także – jeśli wyraźnie zostało to postanowione – także większości łacińskiej. Stąd też (jak również z uwagi na relacje międzyobrządkowe,
które jednak nie były tematem powyższego studium) konieczna i właściwa jest znajomość legislacji wschodniej i jej stosowanie.
Studiując KKKW, niejednokrotnie można nabrać przekonania, że
jest on w pewien sposób owocem doświadczenia wynikającego z siedmioletniego już obowiązywania KPK. Nie brak bowiem norm określonych bardziej precyzyjnie, nie brakuje również kwestii, które dopiero
teraz doczekały się uregulowania. Nie oznacza to jednak, że KKKW
należy traktować jako nowelizację, suplement czy tym bardziej jako
lex specialis. KKKW jest zbiorem autonomicznym, któremu podlegają
wierni katolickich Kościołów wschodnich. Dlatego nie można bezkrytycznie czy automatycznie stosować norm wschodnich do łacinników tylko dlatego, że KKKW jest późniejszym zbiorem tego samego
ustawodawcy. Gdyby taka była jego wola, z pewnością powiedziałby
o tym wyraźnie, tak jak uczynił to w dziewięciu omawianych powyżej kanonach. Dlatego, choć w interpretacji KPK nie trzeba wykluczać
również KKKW jako źródła, do którego wolno się odwołać, to jednak
należy czynić to zawsze ze świadomością jego różnorodności i autonomii, a także specyfiki katolickich Kościołów wschodnich.
The mutual correlation of CIC and CCEO in light of their autonomous
operation
After promulgation of Code of Canons of Oriental Churches in 1990, we encounter
in canonical doctrine the view that the CCEO is lex specialis in regards to the CIC, or
that the Eastern Code obliges the Latin faithful as the later norm of the same Supreme
Lawgiver. On the other hand according to the CCEO Canon 1 „The canons of this
Code affect all and solely the Eastern Catholic Churches, unless, with regard to
relations with the Latin Church , it is expressly stated otherwise”. This article aims to
analyze the relationship between the two Codes of the Church: CCEO canons, which
apply to the Latin faithful (direct and indirect interrelation) and possible application of
the CCEO norms as ancillary source for the interpretation of the CIC.
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Paweł Bogacki, Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego,
Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2009, ss. 187.
Problematyka dyplomatyczna pozostaje jednam z wyrazów relacji międzyludzkich,
zwłaszcza na płaszczyźnie społecznej czy wspólnotowej, traktując tę sferę w sensie
ściśle ludzkim. W sensie współczesnym dotyczy zwłaszcza relacji między państwami
lub strukturami prawa międzynarodowego. Nosi ona szczególne znamiona, ale niezależnie od tego ostatecznie ma odniesienie do konkretnych realiów życia społecznego. Pewne mechanizmy tych odniesień regulowane są prawami międzynarodowymi,
które na przestrzeni dziejów przechodziły wielorakie przemiany i wydoskonalenia.
Niemniej jest to jedna z praktycznych form ułożenia wzajemnych relacji.
W tę sferę prawa międzynarodowego wpisany jest także Kościół katolicki, a dokładniej Stolica Apostolska. „Podmiotowość Stolicy Apostolskiej bywa przedmiotem
dyskusji teoretyków prawa międzynarodowego. Niektórzy z nich nawet (…) w ogóle
ją negują. Ci jednak należą do mniejszości. Zresztą ich poglądy nie wytrzymują konfrontacji z rzeczywistością międzynarodową, w której Stolica Apostolska funkcjonuje jako podmiot prawa międzynarodowego. Przedmiotem sporów pozostaje zaś nadal
uzasadnienie tej podmiotowości i jej konsekwencji” (s. 11). Tę problematykę podejmuje opracowanie P. Bogackiego.
Całość studium otwiera spis treści (s. 5-8) oraz wykaz skrótów (s. 9).
Po wstępie (s. 11-14) rozprawa podzielona została na cztery rozdziały oraz zakończenie (s. 160-168). Pierwszy z nich nosi tytuł: „Wyjaśnienie podstawowych pojęć”
(s. 15-45). Jest to próba ustalenia pojęcia podmiotowość publicznoprawna, po której wskazano na podmioty stosunków międzynarodowych. Są to państwa, wspólnoty
i organizacje międzynarodowe oraz Stolica Apostolska. Wśród organizacji wyróżniono międzyrządowe oraz pozarządowe.
„Podmiotowość publicznoprawna Stolicy Apostolskiej” to tytuł kolejnego rozdziału (s. 46-74). Najpierw wskazano na aspekt historyczny, wyróżniając trzy etapy. Dokonano zestawień: Stolica Apostolska a Kościół katolicki i Stolica Apostolska
a Państwo-Miasto Watykańskie. Usystematyzowano istotne atrybuty tej podmiotowości w stosunkach międzynarodowych (ius legationis, ius tractatandi, ius foederum i ius
negotiationis).
W kolejnym rozdziale omówiono stosunki dyplomatyczne Stolicy Apostolskiej
z innymi podmiotami prawa (s. 75-126). To najpierw stosunki z państwami, w for-
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mie przedstawicieli papieży, przedstawiciele dyplomatyczni w epoce nowożytnej
oraz współczesnej, a zwłaszcza legaci w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r.
Oddzielnie ukazano problem dyplomacji na II Soborze Watykańskim oraz po
Vaticanum II. Ukazano przedstawicieli Stolicy Apostolskiej przy organizacjach
międzynarodowych.
„Zawieranie umów międzynarodowych przez Stolicę Apostolską” to tematyka
czwartego rozdziału (s. 127-159). Podstawowa forma to umowy dwustronne z państwami, czyli konkordaty. Występują także umowy z organizacjami międzynarodowymi, które zazwyczaj mają charakter umów wielostronnych.
Całość treściową książki, w postaci zakończenia, zamykają uwagi opatrzone tytułem: „Uzasadnienie przyjętej koncepcji na temat pozycji Stolicy Apostolskiej w prawie międzynarodowym na podstawie historycznej i bieżącej działalności na arenie
międzynarodowej” (s. 160-169). Dodano jeszcze bibliografię (s. 170-187).
Prezentowana książka wpisuje się w pytania i zainteresowania wokół prawno-międzynarodowych aspektów roli Kościoła katolickiego we współczesnym świecie. To
cenny głos w dyskusji, którą sam autor niejednokrotnie przytacza, sama ksiązka również zawiera zróżnicowane opinie. Niestety autor wielokrotnie schodzi na płaszczyznę
ideologiczną, a więc zdaje się ulegać wielorakim współczesnym sugestiom, zwłaszcza
medialnym. Wydaje się, że zwłaszcza w tym kontekście konieczna jest obiektywna
refleksja, która nie uchyla się od odpowiedzi na trudne, a czasem i prowokacyjne pytania. Sam autor zauważa: „Celem pracy jest analiza istniejących poglądów na temat
podmiotowości Stolicy Apostolskiej i próba zajęcia własnego stanowiska wobec tego
problemu” (s. 12).
Nakreślony w książce obraz badawczy stanowi interesującą próbę odpowiedzi na
pytanie zakreślone już w miarę klarownie w samym tytule książki. Zatem jak rozumieć ów podmiot, jaka to jest kategoria, zwłaszcza w kontekście innych podmiotów
prawa międzynarodowego. Mimo że jest tam wskazany sam fakt realizmu międzynarodowego, co wydaje się autorowi wręcz oczywiste, całość narracji ma znamiona dyskursu uzasadniającego, a niekiedy także apologetycznego. Oczywiście nie jest
to priorytetem, niemniej wybrzmiewa dość wyraźnie, co jednocześnie ukazuje nawet
pewne nastawienia emocjonalne autora. Takie zaangażowanie niekoniecznie pozytywnie i twórczo wpływa na całość prowadzonych badań i proponowanych wyników
badawczych.
Prezentowana książka ma wyraźnie charakter studium dyplomowego, pracy akademickiej. Te elementy zauważalne są w wielu miejscach, co niesie ze sobą pewne ograniczenia i schematy. Z drugiej zaś strony to jej swoisty atut, tchnie bowiem pewnym
młodzieńczym duchem, odważną pasją i jednocześnie zaangażowaniem emocjonalnym. To pozwala autorowi pójść czasem dalej w pewnej odwadze i pasji badawczej.
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Dobrze, że każdy z rozdziałów omawianej książki zawiera swoiste podsumowanie
– wnioski. Jest to interesująca próba wskazania syntetycznie na ważne elementy całej
narracji danego bloku tematycznego, co ułatwia śledzenie proponowanego dyskursu.
To swoista synteza, która ułatwia także „łagodne” przejście do dalszych fragmentów
studium i podejmowanych tematów badawczych. Wydaje się bowiem, że występuje
tutaj szczególnie widoczna zależność oraz powiązania treściowe.
Szkoda, że zabrakło wskazania na unikalny element relacji międzynarodowych
Stolicy Apostolskiej z Suwerennym Rycerskim Zakonem Szpitalików Świętego Jana
Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim, który także jest specyficznym
podmiotem prawa międzynarodowego, a jednocześnie klasycznym i regularnym zakonem męskim, przynajmniej w swej pierwszej kategorii (regularne śluby zakonne). Jest
to wyjątkowy fenomen na skalę światową, ale jednocześnie szeroko uznany w płaszczyźnie dyplomatycznej i cieszący się szerokim szacunkiem oraz pozycją. To swoisty
kazus dyplomatyczny, dotyczący także Stolicy Apostolskiej, godny szerszej uwagi.
W Zakon Maltański ze strony Stolicy Apostolskiej wpisana jest specyficzna funkcja czy posługa „Patronus”, którym jest jeden z Kardynałów Świętego Kościoła
rzymskiego, mianowany bezpośrednio przez papieża. Z kolei z drugiej strony są
w książce dość obszerne informacje na temat góry Atos, a zwłaszcza jej statusu w Gre
cji, a w pewnym sensie i szerzej w całym prawosławiu (s. 150-151). Są to bardzo
ciekawe i potrzebne informacje. Pytanie tylko o proporcje tych informacji oraz rangę znaczeniową w kontekście podjętego tematu badawczego, który dotyczy Stolicy
Apostolskiej, a nie relacji z prawosławiem. Nie można jednak jednocześnie w niczym
pomniejszać jednego z elementów soborowego „aggiornamenta”, jakim jest szeroka
kwestia ekumenizmu.
W książce znalazły się liczne błędy literowe oraz inne wątpliwe propozycje w wykazie skrótów i w bibliografii. Występują złe pisownie licznych wyrazów obcych.
Istnieje zapewne konfuzja w stosowaniu skrótów ASS i AAS. Ogólnie, jak się wydaje, zabrakło zwyczajnej staranności co do pisowni oraz opisów bibliograficznych.
Aktualnie nie istnieje Papieska Rada ds. Wiernych Świeckich (s. 40), ale Papieska
Rada ds. Świeckich. Natomiast papież Benedykt XVI już nie używa tytułu „patriarcha Kościoła Zachodniego” (s. 41). Szkoda, że nie wskazano, iż prymasi Polski byli
także, a może są nadal? legatami urodzonymi (s. 91-92). To ciekawy fenomen historii
godny także odpowiedzialnych badań w Polsce oraz Kościele współczesnym. Są to
może mniej istotne i jednostkowe elementy, ale ostatecznie ważne w precyzji proponowanych sformułowań językowych wiążących w relacjach międzynarodowych Stolicy
Apostolskiej.
Zamieszczona bibliografia podzielona została na źródła i literaturę. Stanowi ona interesujący zestaw i przywołanie wielu cennych pozycji badawczych. Zresztą ich liczba
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stale wzrasta i dotyka wielu nowych problemów badawczych. Zaproponowany dobór
jest oczywiście kwestią osobistej decyzji. Wydaje się jednak, że warto tutaj choćby
przykładowo wskazań na niektóre pominięte pozycje książkowe: M. Falco. The Legal
Posistion of the Holy See Before and After the Lateran Agreements. London 1935;
P. Kent. The Pope and the Duce. The International Impact of the Lateran Agreements.
London 1981; P. d’Avack. Vaticano e Santa Sede. Bologna 1994; T. Reese. Inside the
Vatican. The Politics and Organization of the Catholic Church. Harvard University
Press 1996; E. Guerry. The Papes and Word Government. Baltimore-Dublin 1964;
R. Rajecki. Stolica Apostolska wobec rozbrojenia. Warszawa 1989; J. Czaja. Stolica
Apostolska wobec integracji europejskiej. Warszawa 2000; A. Rauch. Der Heilige
Stuhl und die Europaische Union. Baden-Baden 1995. Natomiast z licznych artykułów tylko w języku polskim przykładowo warto przywołać choćby jeden: D. BachGolecka. Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego, zamieszczony
numerze trzecim „Przeglądu Zachodniego” z 2001 roku.
Nie ma jednak w tym zestawieniu żadnego wyraźnego odwołania do wypowiedzi
Jana XXIII, Pawła VI czy Jana Pawła II, a było ich bardzo wiele i miały szczególnie
znaczący rezonans, także na interesującej płaszczyźnie zjawisk międzynarodowych.
Papieże są szczególnie żywym fundamentem fenomenu Stolicy Apostolskiej. Jakże
imponująca była aktywność Jana Pawła II na tej płaszczyźnie. Wydaje się, że dzisiaj
jest ona wręcz trudna do pełnego ogarnięcia. Dlaczego pominięto wypowiedzi podczas
licznych audiencji dla Zakonu Maltańskiego? Są one przecież ważnymi wskazaniami
dla jego wspaniałej i zarazem starożytnej posługi w duchu „tuitio fidei et obsequium
pauperum”.
W książce uderza także brak bardziej wyraźnych odniesień do dykasterii watykańskich (np. kongregacja, rada, sekretariat). Tego nie dopełnia odwoływanie się np. tylko
do wypowiedzi kard. A. Casarolego, długoletniego sekretarza stanu i bardzo ważnej
osobistości watykańskiej. To bowiem osoba, a nie instytucja. Instytucje watykańskie
są ważnym elementem całokształtu odniesień Stolicy Apostolskiej.
Także opracowanie bibliografii odznacza się dużą niestarannością, niedokładnością, a może brakiem niezbędnej korekty. Tutaj trzeba cenić każdy szczegół proponowanego przekazu. Wydaje się, że zwłaszcza w tego typu pracy winno być to na o wiele
wyższym poziomie, gwarantuje to bowiem większą wiarygodność.
Jakże wymowna i zarazem słuszna jest uwaga zamykająca całość opracowania: „Na zakończenie można wyrazić przekonanie, że ugruntowana pozycja Stolicy
Apostolskiej jako podmiotu prawa międzynarodowego odgrywa istotną rolę w kształtowaniu polityki międzynarodowej, która ciągle jeszcze jest sferą aktywności ludzkiej chyba najbardziej oderwaną od nauki Kościoła, a więc wymagającą obecności
podmiotu, który przez swoją obecność i aktywność zbliżałby ją do wartości chrześci-
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jańskich” (s. 169). To oczywiście pewien ideał, który łatwo sformułować, ale o wiele
trudniejsza jest droga jego wcielenia w realia życia międzynarodowego. Autor w tym
względzie jest chyba zbyt wielkim idealistą. Teoretyczność jest wiodącym duchem,
a może pragmatyzm.
Takie wyobrażenie autora zdaje się pewnym ideałem, godnym dążenia i osiągnięcia. Warto je stawiać, ale realia życia zdają się często bardziej skłaniać ku opiniom
wypowiedzianym przez N. Macchiavellego. Jednak duch „Księcia” czy proponowana
wizja pozostaje głęboko i żywo obecna w świadomości wielu, co więcej, dynamicznie oddziałuje w codzienności posługi dyplomatycznej, społecznej oraz politycznej.
Z pewnością Stolica Apostolska ma swoje specyficzne zadania w pełnionej posłudze
na rzecz Kościoła katolickiego, ale – jak pokazuje historia – angażuje się z pozytywnym skutkiem i w inne problemy międzypaństwowe czy międzynarodowe. Stolica
Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego ma swoje miejsce w ogólnej wizji
tych relacji, ale jednocześnie ma także miejsce specyficzne i niepowtarzalne.
bp Andrzej F. Dziuba

Robert Kantor, Rola i zadania wikariusza parafialnego. Studium kanonicznopastoralne, wyd. Biblos, Tarnów 2011, ss. 145.
Zgodnie z kościelnym prawodawstwem, zawartym zwłaszcza w Kodeksie Prawa
Kanonicznego, pasterzem własnym parafii jest jej proboszcz. Pod władzą biskupa
diecezjalnego podejmuje on pasterską troskę o powierzoną mu wspólnotę wiernych.
Względem tej wspólnoty ma wykonywać zadania nauczania, uświęcania i kierowania,
współpracując z innymi prezbiterami i diakonami oraz korzystając z pomocy wiernych
świeckich, na ile pozwalają na to kościelne przepisy (por. kan. 519). Gdyby była taka
potrzeba, do pasterskiej posługi w parafii proboszczowi można przydzielić jednego
lub kilku wikariuszy parafialnych. Jako jego gorliwi współpracownicy będą oni, zawsze pod jego władzą, wspólnie z nim wykonywać dzieło duszpasterskie (por. kan.
545 § 1).
O ile na temat posługi proboszcza istnieje obfita literatura, nie jest tak w przypadku wikariusza parafialnego, co może dziwić, gdyż niemalże każdy młody prezbiter
rozpoczyna swoje kapłańskie posługiwanie od tej funkcji. Z tego właśnie względu
z zadowoleniem należy przyjąć publikację dotyczącą właśnie tego urzędu parafialnego. Opracowania tego zagadnienia podjął się ksiądz Robert Kantor, a swoje dzieło zatytułował: Rola i zadania wikariusza parafialnego. Studium kanoniczno-pastoralne.
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Prezentowana publikacja składa się ze wstępu, dziewięciu rozdziałów, zakończenia, aneksu i bibliografii.
We „Wstępie” (s. 9–11) Autor bardzo ogólnie kreśli sytuację współczesnego młodego kapłana, zwracając szczególną uwagę na moment jego przejścia z formacji seminaryjnej do okresu posługi po otrzymaniu święceń prezbiteratu. Ukazuje także
wielowymiarowość jego obecności pośród Ludu Bożego, gdzie pod uwagę trzeba brać
także sprawy społeczne i polityczne. Zaznacza jednocześnie, że posługa wikariusza parafialnego wykracza daleko poza ramy nakreślone przez prawodawcę kodeksowego.
Rozdział pierwszy został zatytułowany „Urząd wikariusza parafialnego w KPK
z 1917 roku” (s. 13–20). Ponieważ studium to jest w dużej mierze opracowaniem z zakresu prawa kanonicznego, zatem logiczne wydaje się nawiązanie do wcześniej obowiązującego prawodawstwa kodeksowego dotyczącego omawianych kwestii. Kodeks
Prawa Kanonicznego z 1917 roku urzędowi wikariusza parafialnego poświęcił osiem
kanonów (kan. 471–478) umieszczonych w osobnym rozdziale „O wikariuszach parafialnych”. Poprzedni Kodeks nie podawał definicji wikariusza, ale wymieniał pięć
jego rodzajów, z czego można było wywnioskować, kim jest osoba pełniąca taki urząd.
Mówiono więc wówczas o wikariuszu aktualnym, wikariuszu zarządcy, wikariuszu
zastępcy, wikariuszu pomocniku i wikariuszu współpracowniku. Rozdział pierwszy omawianej publikacji wyjaśnia znaczenie i zakres obowiązków każdego z tych
wikariuszy.
„Soborowy charakter urzędu wikariusza parafialnego w Kodeksie Jana Pawła II”
stanowi temat rozdziału drugiego (s. 21–34). Jak wskazuje tytuł, rozważania tutaj zawarte opierają się na dokumentach Soboru Watykańskiego II, gdyż to one w dużej
mierze stały się później podstawowymi źródłami norm kodeksowych. Ukazawszy
więc pozycję wikariusza, głównie według dekretu o pasterskich zadaniach biskupów
w Kościele Christus Dominus, Autor przybliża też środowisko jego posługi, czyli
parafię. Znajdujemy tutaj szczegółowy podział parafii ze względu na różne kryteria.
Dalsza część rozdziału to próba zdefiniowania pojęcia „wikariusz parafialny”, określenia jego funkcji i przyczyn jego mianowania. Znajdujemy tu także wykładnię przepisów dotyczących uprawnienia do mianowania wikariusza parafialnego.
Następny rozdział: „Ogólne założenia prawne relacji proboszcz–wikariusz” (s. 35–
50), opisuje ten właśnie układ. Temat ten nie mógł być pominięty, gdyż urząd wikariusza istnieje właśnie w stosunku do urzędu proboszczowskiego. Choć są tu omówione
relacje natury prawnej, Autor zaznacza, że winny one mieć także cechy stosunków
przyjacielsko-braterskich. Znajdujemy tu zatem rozważania o kanonicznym wymiarze
posłuszeństwa i o zasadach podporządkowania wikariusza parafialnego proboszczowi.
Ta druga kwestia podkreśla główną rolę proboszcza jako odpowiedzialnego za parafię,
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odpowiada na pytanie, czy wikariusz może wyręczać proboszcza, a także wyjaśnia
racje szacunku i czci, jakie winien jest proboszczowi jego wikariusz.
Czwarty rozdział książki to „Kanoniczne obowiązki i prawa wikariusza” (s. 51–
82). Ma on więc charakter typowo kanoniczny. Nie chodzi jednak o obowiązki i prawa
wyłącznie wikariusza, ale wiążące każdego duchownego, bez względu na jego urząd
i posługiwanie w Kościele. Poszczególne punkty tej części publikacji, bez osobnego
podziału na obowiązki i prawa, dotyczą następujących zagadnień: obowiązku szacunku i posłuszeństwa papieżowi oraz swojemu biskupowi; prawa do otrzymania urzędów kościelnych oraz obowiązku ich przyjęcia; braterstwa, współpracy i modlitwy
z braćmi kapłanami oraz ze świeckimi; obowiązku świętości; zachowania celibatu
oraz roztropności w relacjach z kobietami; prawa do zrzeszania się; dokształcania;
życia wspólnotowego; stroju kościelnego; zakazu podejmowania zajęć i wykonywania
czynności nieodpowiednich dla swojego stanu.
„Działalność duszpasterska wikariusza parafialnego poprzez udzielanie sakramentów i sakramentaliów” stanowi treść rozdziału piątego (s. 83–95). Jednym z głównych
duszpasterskich zadań osób duchownych jest udzielanie sakramentów. W przygotowaniu do ich przyjęcia oraz w ich celebrowaniu osobne obowiązki przypadają właśnie
wikariuszowi, ze względu na piastowany przez niego urząd. Lektura tego rozdziału, podzielonego na punkty stosownie do siedmiu sakramentów i pozasakramentalne
środki uświęcenia, daje wiedzę na temat działalności pastoralnej wikariusza parafialnego w ramach spełniania tych świętych czynności.
Kolejny rozdział: „Inne obowiązki wikariusza parafialnego” (s. 97–102) opisuje
inne, poza wspomnianymi już wcześniej, obowiązki tego duszpasterza. Autor zalicza
do nich obowiązek rezydencji, istotny z punktu widzenia skutecznej współpracy z proboszczem, oraz pomoc w kancelarii parafialnej, będącej ważnym miejscem jego posługi, gdzie ma możliwość bezpośredniego kontaktu z parafianami. Wspomniana jest
tutaj również sytuacja, w której następuje wakans urzędu proboszcza, co pociąga za
sobą obowiązek wikariusza zabezpieczenia spraw parafii jeszcze przed decyzją biskupa diecezjalnego zaradzającą tej okoliczności.
Rozdział siódmy nosi tytuł: „Sytuacja materialna wikariusza parafialnego”
(s. 103–117). Pośród istotnych spraw związanych z posługą duszpasterską nie mogą
być przemilczane także kwestie codziennego życia wikariusza parafialnego, a zwłaszcza jego strona materialna, tym bardziej że i prawodawca kościelny zajmuje się tym
zagadnieniem. Na początku rozważań tego rozdziału znajdujemy najpierw uzasadnienie właściwego wynagrodzenia duchownych i nieodpłatności za posługę pasterską,
następnie nauczanie Jana Pawła II wskazujące na potrzebę ubóstwa kapłanów, by
w końcu spojrzeć już konkretnie na wikariusza parafialnego jako orędownika ubogich,
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na jego obowiązek prowadzenia prostego życia oraz na przeznaczenie posiadanych
przez niego dóbr materialnych.
Ósmy rozdział zatytułowano „Zaangażowanie wikariusza parafialnego w życie
społeczne i polityczne według nauczania papieża Jana Pawła II” (s. 119–124). To jeszcze inny rodzaj działalności, jakiej winien poświęcić się wikariusz parafialny. Wbrew
tytułowi nie jest ona jednak obowiązkiem wyłącznie wikariusza – dotyczy wszystkich
duchownych. Krótko przybliżono tu naukę poprzedniego papieża o tym, że kapłan ma
być blisko ludzi i ich spraw i choć nie może bezpośrednio angażować się w działalność
polityczną oraz organizowanie społeczeństwa, to, z drugiej strony, los jego członków
nie może mu być obojętny. Ma być orędownikiem powierzonego sobie ludu przede
wszystkim przed Bogiem.
Ostatni rozdział książki to „Aspekty życia wikariusza parafialnego” (s. 125–135).
W tak ogólnym określeniu Autor chciał zawrzeć kwestie stylu życia kapłana – wikariusza parafialnego – znaczenia jego życia duchowego czy organizacji codziennych zajęć.
To bardzo praktyczny, już nie tak kanoniczny rozdział. Cenne jest wyliczenie czternastu przejawów życia duchowego kapłana diecezjalnego, a także dziesięciu wskazówek
ułatwiających mu codzienne funkcjonowanie.
Omówione wyżej rozważania zostały zamknięte „Zakończeniem” (s. 137–139).
Nie jest to jednak typowe podsumowanie, którego spodziewałby się czytelnik. Autor
publikacji podaje bowiem w tym miejscu wypowiedź pewnej osoby świeckiej na temat
jej oczekiwań względem kapłana, zaczerpniętą z polskiego wydania książki Gisberta
Greshake’a Być kapłanem dzisiaj, Poznań 2010, który z kolei cytuje wypowiedź
Michaela Albusa (Erwartungen eines Lanie an den Priester, Lebendige Seelsorge
1982, nr 33). Ten obszerny cytat, zajmujący trzy strony, czyli całe zakończenie, jest
interesującym spojrzeniem na oczekiwania osoby świeckiej względem duchownych.
Biorąc jednak pod uwagę tytuł i treść recenzowanej książki, brakuje chyba wniosków,
propozycji, sugestii wynikających z przeprowadzonych rozważań, które z pewnością
byłyby w tym miejscu pożądane.
Następujący teraz „Aneks” (s. 141–142) przywołuje treść ośmiu kanonów Kodeksu
Prawa Kanonicznego z 1983 roku (kan. 545–552), które normują kwestie dotyczące
urzędu wikariusza parafialnego.
Publikacja zakończona została „Bibliografią” (s. 143–145), podzieloną na źródła
i literaturę. Szkoda jednak, że nie zostały w niej zamieszczone wszystkie prace wykorzystane w książce, na co wskazują przypisy. W sumie można znaleźć aż kilkadziesiąt pozycji, których brakuje w tej bibliografii. Z pewnością podanie w niej pełnego
wykazu wykorzystanych źródeł i literatury, tak aby nie było potrzeby szukania ich
w przypisach, dodatkowo potwierdziłoby naukową wartość studium.
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Na koniec warto podkreślić, iż książka księdza Roberta Kantora to cenna na rynku
wydawniczym publikacja. W stosunkowo krótkiej pracy zarysowane zostały osoba
i urząd wikariusza parafialnego, ubogacone perspektywą pastoralną. Autorowi zatem
należy pogratulować pomysłu i polecić tę publikację tak wikariuszom, jak i proboszczom, z którymi ci pierwsi mają współpracować. Tylko dobra współpraca umożliwia
bowiem wydanie właściwych owoców ich pasterskiej posłudze.
o. Marek Saj CSsR

P. Kroczek, The Art of Legislation: the Principles of Lawgiving in the Church,
Kraków 2011, ss. 344.
Przedmiotem recenzowanej rozprawy jest jakość ustawodawstwa kościelnego, które jest sztuką (s. 5). Już we wprowadzeniu do rozprawy Autor zauważa, że istnieje potrzeba ukazania prawidłowych zasad tworzenia prawa w Kościele, tak by prawo było
pisane dobrze. Podjęcie całościowego opracowania sztuki tworzenia prawa argumentuje tym, że prawo w Kościele, zarówno powszechnym, jak i partykularnym, nie jest
doskonałe. Powołuje się w tym stwierdzeniu na krytyczne opinie, w których podkreślone zostały błędy w istniejącym prawie Kościoła zarówno w zakresie przedmiotowym,
jak i wymogów formalnych. Szkoda jednak, że na potwierdzenie swojej tezy odwołuje
się do jednej tylko opinii wyrażonej przez ks. T. Pawluka w 1991 r., i to w odniesieniu do prawodawstwa diecezjalnego. (por. prz. 11, s. 7). Czy powołanie się na opinię
dotyczącą prawa diecezjalnego jest wystarczające? Czy może to świadczyć o brakach
w sztuce legislacji na poziomie prawa powszechnego? Tym bardziej, że Autor stwierdza, że jego opracowanie może okazać się pomocne dla tych wszystkich, którzy odpowiedzialni są w Kościele za tworzenie prawa, gdyż „constare non potest ius, nisi sit
aliquis iuris peritus, per quem possit cottidie in melius produci” (s. 7). Prawdopodobnie
w celu dotarcia do szerokiego kręgu prawodawców kościelnych rozprawa ks. P. Kroczka
została napisana w języku angielskim. Sam tego wyboru nie tłumaczy.
Trudno nie postawić pytania o to, czy przyczyną niedoskonałości prawa kościelnego są braki istniejące w sztuce legislacji, czy raczej stan wiedzy o miejscu i roli prawa
w Kościele, oraz czy sztuka legislacji jest rzeczywiście pasem transmisyjnym, który
jest w stanie prawidłowo do końca przekazać nie tylko soborową eklezjologię, lecz
przede wszystkim aktualny stan badań nad prawem kościelnym. Jest to zagadnienie
nader ciekawe i w kierunku odpowiedzi na te pytania podjąłem analizę rozważań przeprowadzonych przez ks. P. Kroczka.
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Autor podjął trud całościowego opracowania sztuki kościelnej legislacji. Chciał
zebrać wiedzę o Kościele i jego prawie i na tej podstawie przedstawić praktyczne
wnioski dotyczące sposobów tworzenia prawa w Kościele. Jest to nowa pozycja na
rynku wydawniczym oraz cenna monografia, która stanowi novum w tym, że ujmuje całościowo wiedzę przekazywaną w różnych dotychczasowych opracowaniach.
Całościowe ujęcie sztuki legislacji nie było do tej pory przedstawione w literaturze
kanonicznej. A co zdaniem autora jest novum pod względem merytorycznym? Nie
jest nim, jak pisze (s. 7), radykalna zmiana aktualnie stosowanych metod prawodawczych, lecz rozwinięcie ich krytycznej i systematycznej prezentacji. Służyć temu ma
przedstawienie filozoficznych i teologicznych implikacji prawa kościelnego oraz na
tej podstawie wysunięcie konkretnych wniosków. Teoretyczne tło ma na względzie
praktyczną sztukę legislacji, ma być podstawą dla wyrażenia praktycznych wskazówek dla kościelnych prawodawców. Połączenie wymiaru teoretycznego i praktycznego w procesie legislacji kościelnej wskazuje na jej doniosłość, ukazuje jej miejsce
w całej misji Kościoła, która ma prowadzić wiernych do zbawienia. Ukazanie w ten
sposób prawa kościelnego, które w znacznej mierze istnieje w przepisach prawnych,
jest jednoczesnym wskazaniem na jego miejsce i rolę w wypełnianiu misji Kościoła.
Stąd też rola prawodawcy, który jest jednocześnie nauczycielem wiary, nie dotyczy
jedynie stanowienia dobrego prawa, ale prawa słusznego. Prawodawca staje zatem
wobec wyzwania i odpowiedzialności.
Książka pt. „The Art. of Legislation: the Principles of Lawgiving in the Chuch”,
Kraków 2011, ss. 344 – obejmuje: kartę tytułową, wstęp, trzy rozdziały, zakończenie, bibliografię, skróty, indeksy: ksiąg biblijnych, kanonów kodeksów (1917; 1983;
KKKW), nazwisk i tematów oraz streszczenie w językach polskim i niemieckim.
Autor w swojej monografii posługuje się trzema metodami badawczymi: opisem,
analizą i syntezą. Szeroko korzysta zarówno z osiągnięć kanonistyki, jak i teorii prawa,
dostrzegając jej słuszne miejsce w tworzeniu teorii prawa kanonicznego.
Układ rozprawy jest logiczny i zgodny z założeniami przedstawionymi przez
Autora we wprowadzeniu. Najpierw Autor pisze o prawodawcy kościelnym (Church
as Legislator – Kościół jako prawodawca), w rozdziale drugim (Legislation as Activity
of Legislator – Prawodawstwo jako działalność prawodawcy) przedstawia proces stanowienia prawa, w tym przybliża różnorodne czynniki wpływające na stanowienie
prawa oraz techniki legislacyjne, a w rozdziale trzecim (Law as Product of Legislation
– Ustawa jako produkt prawodawstwa) omawia ustawę jako wynik działalności ustawodawczej, dokonując klasyfikacji ustaw kościelnych, ukazując hierarchię i charakterystykę poszczególnych aktów normatywnych w Kościele.
W I rozdziale Autor ukazuje Kościół, który posiada własne prawo. Nie jest ono
wynikiem przeniesienia go z zewnątrz do wspólnoty kościelnej, ale swoje źródło znaj-
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duje w elementach strukturalnych Kościoła. Celem uzasadnienia tej tezy jest ukazanie,
zgodnie z zaleceniami Soboru Watykańskiego II (OT, 16), Kościoła jako tajemnicy oraz
odrzucenie innych teorii uzasadniających istnienie prawa w Kościele opartych na filozoficzno-socjologicznych uzasadnieniach. Ks. Kroczek podkreśla, że prawo Kościoła
jest jednym z jego wymiarów strukturalnych, wypływa z jego natury i jednocześnie
tę naturę wyraża. Model tajemnicy Kościoła, obejmujący wszystkie jego wymiary
i określenia, jest dla Autora rozprawy punktem wyjścia dla budowania teorii prawa
kościelnego, która wyraża jego specyfikę w stosunku do praw społeczności świeckich.
Następnie Autor zwraca uwagę, że przekaz wiary przez Kościół dokonuje się od samego początku w wymiarze dogmatycznym i dyscyplinarnym. Charakteryzuje zatem
fenomen prawa kościelnego w jego koniecznościowym odniesieniu do wiary, do celu,
jaki prawo kościelne ma spełniać, i funkcji, jakie realizuje, wskazując jednocześnie na
eklezjalne motywy jego przestrzegania. Logiczną konsekwencją jest przedstawienie
następnie problemu władzy w Kościele (w tym władzy prawodawczej), która tak jak
prawo ma swoje źródło w jego elementach strukturalnych. Swoje uwagi podsumowuje
ukazaniem paradoksu prawodawcy, który jednocześnie jest zwierzchnikiem wspólnoty kościelnej i sługą wszystkich wiernych.
Drugi rozdział rozprawy Autor poświęca prezentacji działalności ustawodawczej
kościelnego prawodawcy. Wskazuje, że proces stanowienia prawa prowadzi do zmian
w prawie uważanym za system norm. Przy tym podkreśla – w świetle tego, o czym
pisał w I rozdziale – elementy niezmienne prawa kościelnego i podlegające zmianom, które wynikają z pozytywnych rozstrzygnięć Kościoła oraz z rozwoju doktryny
eklezjologicznej. Autor prezentuje wieloetapowość procesu stanowienia prawa oraz
przedstawia czynniki i okoliczności (determinanty), które nań wpływają (systemowe,
charakterystyczne dla prawa kościelnego; filozoficzne; teologiczne; socjologiczne;
kulturowe; polityczne). Następnie ks. P. Kroczek prezentuje kwestie odnoszące się do
jasnego i poprawnie sformułowanego tekstu prawnego (tematyka tekstu przepisu; normy kanonicznej; domniemań prawnych), który stanowi podstawowy warunek właściwego rozumienia, a następnie stosowania norm prawnych. Na zakończenie rozważań
Autor przedstawia niektóre techniki prawodawcze.
W III rozdziale rozprawy Autor podejmuje zagadnienie ustawy, która stanowi
efekt działalności prawodawczej. O ustawie pisze, mając na uwadze wszystkie akty
prawodawcze, którymi posługuje się Kościół. Dokonuje ich opisu i umiejscawia je
w hierarchii aktów normatywnych. Motywem przewodnim jest jednak ustawa i dlatego podaje jej charakterystykę, omawia adresatów ustawy, jej przedmiot, recepcję,
działanie (przestrzeganie i stosowanie) oraz obowiązki z niej wypływające. Tematyka
rozdziału jest obszerna. Łączy z sobą kwestie dotyczące istnienia ustawy z jej faktycznym oddziaływaniem poprzez jej recepcję, przestrzeganie i stosowanie. Dodatkowo
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przedstawia sytuacje, w których obowiązek wynikający z zachowania ustawy może
przestać istnieć.
Ciekawą częścią rozprawy są przedstawione w jej zakończeniu wnioski. Stanowią
one nie tyle podsumowanie tego, o czym Autor pisał w poszczególnych rozdziałach
(tym bardziej, że te nie zawierają podsumowań), lecz, zgodnie z zamysłem przedstawionym przez niego we wstępie, przedstawiają wskazówki, które powinny być brane
pod uwagę przez kościelnego prawodawcę w procesie stanowienia prawa. Należą do
nich: charakter wspólnoty, dla której stanowi się prawo; osoba i działalność prawodawcy; specyfika prawa kościelnego. Te trzy wyznaczniki odpowiadają trójpodziałowej strukturze rozprawy. Autor odważnie (skoro rozprawa ma być formą podręcznika
dla prawodawcy) przedstawia postulaty de lege ferenda, proponując szersze konsultacje i dialog z wierzącymi, tak by i oni brali udział w tworzeniu prawa.
Swoje rozważania ks. P. Kroczek poparł obficie zgromadzoną bibliografią (ss. 257293), którą stanowią źródła normatywne prawa, inne źródła prawa i obszerna literatura
w wielu językach nowożytnych (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, polski,
włoski) i starożytnych (grecki, hebrajski, łaciński). Dodatkową pomocą służą dołączone indeksy oraz spis treści i streszczenie w języku polskim i angielskim.
Rzeczą godną podkreślenia jest umiejętne połączenie przez Autora stanu wiedzy
z zakresu prawa oraz kanonistyki. Ukazuje specyfikę prawa kościelnego w jego wymiarze teologalnym, ale także i prawnym. W stosunku do tego drugiego wymiaru
słusznie i poprawnie stosuje osiągnięcia z zakresu teorii prawa, wskazując jednocześnie na jej granice w odniesieniu do prawa kościelnego.
Zadaniem recenzenta jest również ukazanie słabszych stron prezentowanej rozprawy, co wiąże się z błędami merytorycznym lub może wynikać z innego punktu widzenia recenzenta.
1. Uważam, że język angielski nie jest tak precyzyjny jak języki Europy kontynentalnej do wyrażenia specyfiki prawa kanonicznego. Należy wziąć pod uwagę, że
kształtowało się ono w przeważającej mierze w kontakcie z kontynentalną europejską
kulturą prawną. Przykładem tego mogą być rozważania o prawie kościelnym dokonane w I rozdziale, w którym, gdy Autor pisze o prawie Kościoła, zamyka je w sformułowaniu law. Bardziej odpowiednie byłoby tu jednak angielskie right, analogicznie do
łacińskiego podziału na ius i lex. Tym bardziej, że Autor pisze o prawie jako elemencie
struktury Kościoła. Kościół pierwotny nie był zainteresowany na pierwszym miejscu
tworzeniem przepisów prawa, ale głosił wiarę w Chrystusa, która wymuszała relacje
społeczne.
Kwestia językowa dotyczy również sformułowania „Canonized Civil Law”
(s. 106), tłumacząc je na język polski jako „kanonizowane prawo świeckie”. Takie
sformułowanie zostało użyte w tekście łacińskim KPK. Kontekstowe odczytywanie
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norm dotyczących instytucji kanonizacji wskazuje na prawo państwowe, które Kościół
kanonizuje. Takie też jest tłumaczenie tego sformułowania w polskim tekście KPK.
2. Autor skorzystał z wyników badań ks. prof. R. Sobańskiego, które skoncentrowane były wokół ukazania związku prawa kościelnego z tajemnicą Kościoła. Jest to
podejście metodologicznie poprawne. Autor jednak nie uzasadnił wyboru takiej koncepcji, tym bardziej że spotykała się ona z krytyką ze strony innych kanonistów. Poza
tym nie odniósł się do innych rozwijanych w kanonistyce teorii. Wybór należałoby
uzasadnić, gdyż inaczej przedstawione wnioski mogą spotkać się z zarzutem, że uzależnione zostały od przyjętej koncepcji i nie biorą pod uwagę całości zagadnienia. To
samo dotyczy metody B. Lonergana.
3. Na stronach 35-38 Autor analizuje zagadnienie dotyczące opisowej definicji fenomenu prawa. Bardziej adekwatne byłoby sformułowanie «określenie» zamiast «definicji», tym bardziej że dotyczy ono fenomenu, a nie prawa. I na dodatek chodzi
o prawo Kościoła, o czym nie wzmiankuje w tytule. Nie do końca wiadomo, czy chodzi
mu rzeczywiście o fenomen prawa kościelnego, czy kościelnego prawa pozytywnego.
Proponuje dokonać określenia fenomenu prawa na drodze negatywnej i pozytywnej
(via negativa, via positiva). Pisze zatem, czym prawo kościelne nie jest. Po raz kolejny ujawniają się kłopoty z ang. law, które raz Autor odnosi do prawa stanowionego,
a drugi raz do prawa Kościoła. Nie rozróżnia prawa Kościoła w jego istocie i powszechności i prawa Kościoła w ujęciu pozytywnym. Zgoda, że zmiana prawa w drugim znaczeniu nie sprawi, iż Kościół nie pozostanie ten sam. Ale pozbawienie Kościoła jego
wymiaru prawnego sprawi, że jego ujęcie będzie inne (por. Luter, Sohm, Klein).
Określając to, czym nie jest prawo kościelne, pisze on o prawie w jego istocie
i powszechności. Określając prawo na drodze pozytywnej, odnosi się do prawa stanowionego (ustawa).
Szkoda, że ks. Kroczek nie wykorzystał tu opracowań „swojego mistrza”, wskazującego na konieczne odniesienia, które muszą być brane pod uwagę w określeniu
prawa kanonicznego, i nie pokusił się, wzorem mistrza, na podanie tego określenia.
4. Autor w zakończeniu rozprawy przedstawia wnioski de lege ferenda w odniesieniu do procesu stanowienia prawa, wskazując na konieczność dialogu i konsultacji
prawodawcy ze wspólnotą wierzących. Szkoda, że ks. Kroczek nie proponuje konkretnych rozwiązań legislacyjnych, które umożliwiłyby aktywną partycypację wiernych
w procesie stanowienia prawa.
5. Autor powinien był zastosować w odniesieniu do domniemań (s. 158) przyjęty
powszechnie podział na praesumptio iuris tantum oraz praesumptio iuris ac de iure.
To drugie dla niego nie istnieje, gdy twierdzi, że wszystkie domniemania mogą być
obalone przez przeciwdowodzenie. A co z domniemaniami w przypadku fatalia legis?
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Stosuje angielskie rozróżnienie na formal i material supposition (istnieje też określenie presumption), które sprowadzają się ostatecznie do praesumptio iuris tantum.
Opracowanie ks. Kroczka jest pierwszą monografią traktującą w sposób całościowy i wyczerpujący problematykę dotyczącą procesu stanowienia prawa w Kościele.
Autor wykorzystał w sposób wystarczający wiedzę z zakresu teorii prawa i odpowiednio ją wykorzystał w odniesieniu do prawa kanonicznego. Udało mu się zrealizować
przedstawione na początku założenia i problematykę dotyczącą sztuki prawodawczej
w Kościele przedstawił w odniesieniu (nie oderwaniu!) do prawnego wymiaru
Kościoła. Czasami nieostrość analiz wynikała z zastosowania języka angielskiego,
który nie do końca był w stanie wyrazić to, co Autor zamierzał przedstawić.
o. Tomasz Gałkowski CP

Roman Longchamps de Bérier (1883-1941) profesor lwowski i lubelski, redakcja
Antoni Dębiński, Magdalena Pyter, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss.185.
Nazwisko Profesora wymienione w tytule albumu wpisuje się w poczet wielkich
uczonych, autorytetów, patriotów i ludzi sumienia. W pracy uniwersyteckiej Lwowa
i Lublina za takiego człowieka był uznawany. Jeden ze współpracowników i przyjaciół
tak go charakteryzuje: „Był pełen dobroci i pogody ducha, łagodny i wyrozumiały.
Łatwo wybaczał urazy i innych do tego skłaniał, łagodził nieporozumienia, czuwając
jak dobry duch opiekuńczy nad koleżeńskimi stosunkami na Uniwersytecie. Cechował
go pogodny humor bez cienia złośliwości. Obce mu były wszelkie przejawy zawiści.
Nie powodował się ambicją. Z natury optymista, skłonny dopatrywać się raczej dobrych stron, w taki właśnie sposób odnosił się do otoczenia. To też daleki był od nieufności i podejrzliwości, z drugiej strony jednak nie był łatwowierny, szybko i trafnie
orientował się o ludziach. Obowiązki swe traktował poważnie i wypełniał gorliwie;
niezwykle pracowity i sumienny […]. Postępował zgodnie z tym, co mu dyktowało
sumienie, nie oglądając się na opinię” (K. Przybyłowski, Śp. Roman Longchamps,
Państwo i Prawo 2(1947), z.5-6, s. 67-68).
Wieloletnia praca profesora Longchamps de Bérier na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim na przedwojennym Wydziale Prawa Kanonicznego oraz Wydziale Prawa
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych przyczyniła się do ich naukowego rozwoju, odcisnęła swoje piętno, zwłaszcza w procesie kształcenia kadry akademickiej i formowania
studentów. Niemal przez 20 lat prowadził regularne wykłady, dojeżdżając ze Lwowa,
w Lublinie też wydał kilka podręczników i skryptów. Funkcjonujący obecnie Wydział
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, spadkobierca wspomnianych wydzia-
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łów, pragnąc uczcić osobę profesora Romana Longchamps de Bérier oraz jego wkład
w rozwój lubelskiego ośrodka prawniczego, przygotował wspaniały album, który jest
przedmiotem uwagi. Chce on przybliżyć sylwetkę profesora, jego działalność naukową i społeczną oraz związki z Lublinem.
Po słowie wstępnym redaktorów i podziękowaniu publikacja składa się z następujących części: „Dzieciństwo, młodość i życie rodzinne”, „Profesor, dziekan i rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie”, „Profesor i dziekan Wydziału Prawa
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, „Urzędnik
instytucji publicznych i działacz społeczny” oraz „Wzgórza Wuleckie – 4 lipca 1941”.
Przejmujący jest zwłaszcza ostatni rozdział dotyczący śmierci Profesora i jego
trzech synów rozstrzelanych na tych wzgórzach wraz z innymi profesorami lwowskimi. Najpierw pochowano ich w dołach, a po dwóch latach, by zatrzeć ślady nazistowskiej zbrodni, spopielono i rozsypano po lesie. Przez wiele lat o tej zbrodni nie można
było mówić. 3 lipca 2011 roku na Wzgórzach Wuleckich ku uczczeniu ich śmierci
i pamięci odsłonięto pomnik symbolizujący bramę, czyli przejście ze świata żywych
do świata umarłych. Wyłom w monolicie jednego filaru bramy oznacza złamanie przykazania „Nie zabijaj”. Intencją twórców pomnika, autorstwa prof. Aleksandra Śliwy
z Krakowa, było symboliczne ukazanie, że każde naruszenie wartości nadrzędnych
skutkuje zburzeniem porządku powszechnego (s.157).
Wymienione wyżej tytuły części dzieła adekwatnie oddają treści, które są w nich zamieszczone, czy to przez opis, czy też przez odpowiednią fotografię lub dokumentację.
Czytelnik może odnaleźć w publikacji unikalne zdjęcia rodzinne i dokumenty obrazujące życie, środowisko rodzinne i uniwersyteckie oraz różne formy działalności profesora Longchamps de Bérier. Poszczególne rozdziały są napisane zwięzłym, pięknym
językiem. Są one kopalnią syntetycznie podanej wiedzy o Profesorze. Strony tytułowe
jego różnych prac zamieszczone obok tekstu narracji stanowią spójną, dopełniającą się
całość. Robią także wrażenie rękopisy i druki pism urzędowych Uczonego lub prywatnej korespondencji znakomicie wkomponowane treściowo i kolorystycznie.
W całości kompozycji dzieła godne zauważenia i uwydatnienia są również Biblio
grafia ważniejszych prac uczonego, indeks osobowy i wykaz fotografii. Nadto należy
podkreślić staranność i wysoki poziom edytorski albumu. Twarda okładka albumu, na
niej fotografia Profesora, stosowny do albumu papier, szata graficzna, treści publikacji
zamieszczane na różnym tle, np. gmachu uniwersytetu, krajobrazu, auli i nowego pomnika. Wszystko ze sobą pięknie harmonizuje i zachęca do czytania i oglądania.
Wyrażając gratulacje Redaktorom, można żywić nadzieję i wyrazić przekonanie,
że niniejszy album pozwoli w sposób elegancki i przyjemny przybliżyć sylwetkę prof.
Romana Longchamps de Bérier, jego działalność naukową i społeczną oraz patriotycz-
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ną. Postać wielkiego uczonego i prawego człowieka może być wzorem i autorytetem
dla wszystkich współczesnych ludzi, a nie tylko dla profesorów i młodzieży.
						

ks. Henryk Stawniak SDB

Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Prace dedykowane
Profesorowi Romanowi Longchamps de Bérier w 70 rocznicę śmierci, redakcja
Antoni Dębiński, Magdalena Pyter, Bożena Czech-Jezierska, Wydawnictwo
KUL, Lublin 2011, ss. 292.
Pamięć o zmarłych, o ich zasługach na różnych płaszczyznach, dobrze świadczy
o współczesnych. Daje też ona możliwości ubogacenia się oraz szansę przerzucenia
pomostów między tradycją i współczesnością. Właśnie 70. rocznica śmierci prof.
Romana Longchamps de Bérier (1885-1941), znakomitego cywilisty, znawcy prawa obligacyjnego, członka Komisji Kodyfikacyjnej RP, głównego twórcy Kodeksu
zobowiązań z 1933 roku, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, stała się okazją do przywołania na nowo
tej osoby, w wielkości Jego uczoności i zasług dla prawa. Recenzowane dzieło jest
w zasadzie poświęcone prof. Longchamps de Bérier, ale nie tylko. Pozwala także poznać zmiany i przeobrażenia prawa oraz opisuje relację zachodzącą między tradycją
i współczesnością.
Praca zbiorowa, autorstwa znakomitych uczonych, w swojej strukturze dzieli się
tematycznie na trzy części. Pierwsza część opracowania została poświęcona osobie
i działalności Romana Longchamps de Bérier, druga część obejmuje artykuły ukazujące współpracę pomiędzy Lwowem i Lublinem w osobie Profesora pracującego
w obu ośrodkach uniwersyteckich. Wreszcie trzecia część książki dotyczy nowej rzeczywistości w zjednoczonej Europie, ośrodków naukowych we Lwowie i Lublinie
i ich szans rozwoju badawczego we wzajemnej współpracy prawnej.
Nie zamierzam szczegółowo omawiać każdego artykułu, chociaż wiele z nich na to
by zasługiwało, natomiast z trzech części pragnę wydobyć, moim zdaniem, istotne myśli i przesłania. „Dzieje rodziny Romana Longchamps de Bérier” autorstwa Grażyny
Połuszejko rozpoczynają barwną i skomplikowaną historię tej familii. Przodkowie
profesora przybyli z Francji na przełomie XVII i XVIII wieku, jak to wynika z przedłożenia, i było wśród nich wiele znakomitości, które odegrały ważną rolę w nauce,
kulturze, przemyśle i władzach. Po treści artykułu zamieszczono drzewo genealogiczne rodziny Longchamps de Bérier. Kolejne opracowanie (Marzena Dyjakowska) przybliża zaangażowanie Profesora w ośrodkach naukowych Lwowa i Lublina w latach
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1916 – 1941, czyli do momentu rozstrzelania uczonego wraz z trzema synami przez
żołnierzy niemieckich. Był on postrzegany jako współtwórca lwowskiego i twórca
lubelskiego ośrodka cywilistycznego. Wykształcił grono wybitnych uczonych, był cenionym promotorem prac doktorskich, niezwykle pracowitym i sumiennym uczonym,
znakomitym pedagogiem i organizatorem. Pełnił ponadto funkcję rektora i prorektora
Uniwersytetu Lwowskiego. Z tego artykułu czytelnik dowiaduje się nie tylko o działalności Profesora i funkcjonowaniu wymienionych ośrodków, ale poznaje niektóre
szczególiki prawne, np. że z mocy ustawy z 1920 roku rektor lub dziekan po skończonej kadencji sprawowali odpowiednio urząd prorektora lub prodziekana. Kolejni dwaj
autorzy (Grzegorz Jędrejek i Andrzej Herbet) analizują dorobek naukowy Longchamps
de Bérier w obszarze cywilistycznym. W swoim studium Jędrejek wskazał, że uczony
celowo nie poświęcił wiele uwagi prawu rodzinnemu z uwagi na silne kontrowersje,
z jakimi musiałby się zmierzyć wówczas, dlatego prawo obligacyjne było przez niego
traktowane priorytetowo. Niemniej uczony ma swój udział w zakresie prawa rodzinnego, a niektóre rozwiązania prawne w tym obszarze do dzisiaj zachowują aktualność,
i to jest wyeksponowane przez wymienionego autora artykułu. Z kolei Herbet przybliżył koncepcję osoby prawnej wypracowaną przez Longchamps de Bérier (rok 1911),
która radykalnie zmieniła poziom świadomości problemów teoretycznych związanych
z tą instytucją, ale owa teoria także dzisiaj stanowi podstawowe źródło informacji na
ten temat. W części I należy też odnotować artykuł Adama Redzika dotyczący wkładu Profesora w prace Komisji Kodyfikacyjnej RP od roku 1922, której owocem był
Kodeks zobowiązań z 1933. Kodeks ten jest uznawany za najwyższe osiągnięcie polskiej myśli prawniczej XX wieku, zaś Profesora podręcznik pt. Zobowiązania wszedł
do klasyki polskiej myśli prawniczej.
II część książki zawiera 7 artykułów ogniskujących się wokół ośrodków uniwersyteckich Lwowa i Lublina w działaniach Longchamps de Bérier. Czytelnik ma możliwość poznać rangę, jaką miał ośrodek lwowski na przełomie wieku XIX i XX przez
opracowanie Oleksija Suchyja. Wpływ wymienionego uniwersytetu ma środowisko
lubelskich historyków prawa ukazał Wojciech Witkowski. Obu autorów troszkę trudno się czyta, gdyż artykuły są jednolitym tekstem, bez struktury. Bardzo interesująco
i krytycznie przedstawiona została przez Magdalenę Pyter sprawa nauczania prawa
rzymskiego we wzajemnej współpracy obu ośrodków naukowych, wykorzystując akty
prawne oraz materiały archiwalne uniwersytetów. Autorka kompleksowo ujmuje tą
problematykę, akcentując podstawy prawne organizacji i funkcjonowania wydziałów
jurydycznych, by następnie ukazać romanistykę we Lwowie i w Lublinie. Dostrzegła
marginalną współpracę pomiędzy romanistyką lwowską i lubelską, wskazując na uwarunkowania wojenne i czynniki osobiste (prof. Winowski i prof. Osuchowski). Pyter
jest zdania, że była współpraca na płaszczyźnie nauczania, ale trudno mówić o wpły-
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wie romanistyki lwowskiej na lubelską. Krzysztof Burczak przedstawił badania nad
historią prawa kościelnego na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie związaną
z osobami profesorów Władysława Abrahama i Oswalda Balzera. Oni nadawali główny kierunek badaniom nad prawem kościelnym, zaś wielu ich uczniów kontynuowało
badania historycznoprawne na KUL-u. Autor z dużym znawstwem zagadnienia przedstawia historię prawa kościelnego aż do czasów współczesnych, uwydatniając znaczące nazwiska uczonych w tym obszarze. Z kolei Waldemar Bednaruk przybliżył wpływ
prawników lwowskich na rozwój Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych,
sprawujących w Lublinie funkcje dziekańskie (17 osób) w najtrudniejszych okresach
wydziału (1918-1952). Szybki rozwój wydziału, wysoki poziom edukacji prawniczej
i ekonomicznej nie podobały się nowej władzy komunistycznej, stąd decyzja o jego
likwidacji w roku 1949. Bardzo interesujące i poznawcze od strony trudności i systemu studiów oraz zdobywania stopni akademickich jest opracowanie Bożeny CzechJezierskiej na temat wsparcia Uniwersytetu Lwowskiego w tworzeniu Państwowej
Komisji Egzaminacyjnej dla studentów prawa KUL w latach 1922-1939. Dzięki temu
lubelscy studenci mogli otrzymywać tytuł magistra prawa zrównany w prawach z państwowymi szkołami akademickimi. Ostatni artykuł w tej części publikacji dotyczy
historycznego znaczenia Lublina i Lwowa w kształtowaniu się adwokatury polskiej
autorstwa Tadeusza Piłata. Ukazał on aktywność przedstawicieli wywodzących się
z tych ośrodków, które czerpały inspirację z doświadczeń prawnictwa polskiego epoki Trybunału Koronnego. Stawia on tezę, że bez lubelskich doświadczeń z czasów
Trybunału Koronnego adwokatura mogła mieć kształt odmienny.
III część recenzowanego dzieła dotyczy współczesności, w rzeczywistości jednoczącej się Europy, i zawiera trzy artykuły. Marcin Szewczak podjął rozważania na
temat stanu obecnego i szans w zakresie rozwoju regionalnego Polski i Ukrainy. Autor
konkluduje, że te obszary o tak niskim stopniu rozwoju gospodarczego, wysokim bezrobociu i niskim poziomie wynagrodzeń mają szansę na poprawę we wspólnych inicjatywach transgranicznych. Z kolei Wojciech Wytrążek zajął się aspektem prawnym
przedsiębiorczości w obszarze przygranicznym, uważając, iż normy prawne i biurokracja są głównymi czynnikami hamującym rozwój przedsiębiorczości. Wreszcie dość
gruntowną analizę możliwości współpracy naukowej w ramach programu sąsiedztwa
Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 przybliżył Kamil Dębiński. Autor zarysował
szereg inicjatyw badawczych w różnych obszarach i wskazał na drogi pozyskiwania
finansów na nie.
W podsumowaniu można stwierdzić, że opracowania poszczególnych autorów są
dobrze udokumentowane, niejednokrotnie są to źródła archiwalne, oraz oparte na starannie dobranej literaturze. Język opracowania jest logiczny i spójny. Całość książki
tworzy dobrze uzasadniony i poprawny wywód naukowy. Zakwalifikowanie artyku-
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łów do wyodrębnionych trzech części jest poprawne i przejrzyste. Dostrzec też należy
uczciwość pisarską, gdyż autorzy zaznaczają w niektórych artykułach, iż korzystają ze swoich już publikowanych treści. Ponadto każdy artykuł zawiera streszczenie
w języku angielskim, które umożliwia czytelnikom niepolskojęzycznym zapoznanie
się z istotnymi wątkami opracowania.
Redaktorom opracowania towarzyszyło przeświadczenie, że „historyczna perspektywa na prawo i naukę prawa pozwala interpretować przeobrażenia i zmiany, jakim
ulegało prawo w przeszłości, lepiej rozumieć podstawy i wartości, których upływ
czasu nie niweczy, daje możliwości opisania relacji pomiędzy tradycją i współczesnością, stabilnością i postępem w prawie”. Wydaje się, że jest to nie tylko słuszne
przeświadczenie, ale też w pewnym sensie postulat do takiego właśnie uprawiania
nauki. Profesor Roman Longchamps de Bérier jest tego znakomitym przykładem.
Poszczególne artykuły posłużyły lepszemu poznaniu spuścizny naukowej Profesora
stanowiącej ważny wkład w rozwój polskiej kultury prawnej.
Należy w tym miejscu zauważyć i docenić ogromną pracę Redaktorów (p. dr
hab. Magdaleny Pyter, p. dr Bożeny Czech-Jezierskiej i ks. prof. dr. hab. Antoniego
Dębińskiego) na kilku płaszczyznach. Najpierw przy zaproszeniu tak szacownego gremium do włączenia się w dzieło, opracowania zasad i jednolitości technicznej, potem
praca przy zbieraniu artykułów i kompozycji książki. Jest to publikacja na wysokim
poziomie edytorskim. Niewątpliwy wkład Redaktorów w prezentowaną publikację
w 70. rocznicę śmierci prof. Longchamps de Bérier nie kończy się na tym. Został również wydany album, który też pokazuje wielkość i pamięć o Profesorze oraz trwały
Jego wkład w dzisiejszą rzeczywistość prawną.
To wszystko, co wyżej podkreślono, jest wystarczające, aby zachęcić do sięgnięcia
po publikację. Lektura tego dzieła daje bowiem wiele do myślenia. Może ona również stymulować dyskusję o potrzebie sięgania do historii prawa, pozwala adekwatnie interpretować przeobrażenia i zmiany w historycznej perspektywie. Opracowanie
stanowi cenny wkład do dywagacji na temat budowania zjednoczonej Europy i jej
wspólnych wartości. Książka jest też w pewnym sensie zachętą do uprawiania nauki
w ciągłości historycznej.
						
		
ks. Henryk Stawniak SDB
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T. Rincón-Pérez, El orden de los clérigos o ministros sagrados. Formación, incardinación y Estatuto Jurídico Personal, Eunsa, Pamplona 2009, s. 383.
Ojciec Święty Benedykt XVI w homilii podczas Mszy św. na zakończenie Roku
Kapłańskiego powiedział: „Kapłaństwo nie jest jedynie ‘urzędem’, lecz sakramentem
– Bóg posługuje się marnym człowiekiem, aby przez niego być pośród ludzi i działać
dla ich dobra. Ta odwaga Boga, który ludziom zawierza samego siebie i który, znając
nasze słabości, uznaje, że ludzie są zdolni do działania w Jego imieniu i reprezentowania Go – ta odwaga Boga jest doprawdy czymś wielkim, co kryje się w słowie kapłaństwo” (L`Osservatore Romano 8-9 (2010), s. 35-36).
Na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego prof. Tomás Rincón-Pérez, wykładowca
Wydziały Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Navarry w Pampelunie, opublikował
książkę – podręcznik z kanonicznego prawa administracyjnego – pt. „Święcenia duchownych czyli świętych szafarzy. Formacja, inkardynacja i osobisty statut prawny”.
Publikacja to studium norm, regulujących status personalny duchownych, czyli świętych szafarzy, oraz przygotowujących się do kapłaństwa. Chodzi zatem o tych, którzy są przeznaczeni sakramentalnie do wykonywania funkcji nauczania, uświęcania
i rządzenia Ludem Bożym w imieniu, i w osobie, Chrystusa. Stan duchowny bierze
więc swój początek z sakramentu święceń i jest konstruowany zgodnie z trzema stopniami: diakonatem, kapłaństwem i biskupstwem, które są udzielane przez nałożenie
rąk i modlitwę konsekracyjną przepisaną dla poszczególnych stopni w odpowiednich
rubrykach liturgicznych.
Publikacja składa się z czterech części i dwudziestu rozdziałów.
We wstępie (s. 19-23) prof. Rincón wyjaśnia, że obecnie terminy: „duchowny”
i „święty szafarz” są równoznaczne, mimo że przez kilka wieków były w ich rozumieniu istotne różnice. W historii byli bowiem duchowni, którzy przyjmowali tzw.
święcenia niższe, a nigdy nie wyświęcano ich na kapłanów. Obecnie sytuację w tej
materii reguluje kan. 207 § 1 KPK 1983, który stwierdza: „Z ustanowienia Bożego są
w Kościele wśród wiernych święci szafarze, których w prawie nazywa się też duchownymi”. Co do natury i eklezjologicznego wymiaru święceń różnych stopni Autor przytacza kan. 1008 i 1009 KPK 1983. We wstępie uzasadnia też tytuł swojej dysertacji:
„Święcenia duchownych czyli świętych szafarzy”. Przyznaje, że takiej kategorii nie
ma ani w porządku kanonicznym, ani liturgicznym. Istnieją bowiem terminy odpowiadające trzem święceniom: diakonatu, kapłaństwa i biskupstwa. Zdaniem Autora trudność w używaniu jednego terminu polega na tym, że każdemu z powyższych święceń
przypisana jest różna władza, inne uprawnienia i zadania. Mimo różnic można użyć
pojęcia „święcenia duchownych” do wszystkich trzech stopni, gdyż wyświęcony wierny jest przeznaczony, by był pasterzem Ludu Bożego.
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Część pierwsza „Cuestiones generales” (Zagadnienia ogólne) składa się z czterech
rozdziałów. Prof. Rincón rozpoczyna od analizy „święceń duchownych” (s. 27-31), po
czym omawia naturę świętych szafarzy (s. 31-41). W drugim rozdziale rozważa święcenia w perspektywie historycznej do ich kodyfikacji w 1917 roku (s. 45-52). Trzeci
rozdział omawia status duchownych w kontekście soborowym (s. 55-69), a w czwartym profesor z Pampeluny podaje definicję duchownego, jego status w dokumentach
Vat. II (s. 74) oraz nową definicję zawartą w Kodeksie Jana Pawła II (s. 76-78). Część
pierwszą wieńczy rozdział czwarty paragrafem dotyczącym ewentualnej rewizji kan.
230 § 1 KPK (s. 81-82).
Część druga „Formación de los clérigos o ministros sagrados” (Formacja duchownych czyli świętych szafarzy) składa się z sześciu rozdziałów. I tak, rozdział piąty
przypomina uwarunkowania historyczne oraz źródła kanoniczne dotyczące formacji
duchownych – świętych szafarzy. Są tutaj przytoczone normy prawa powszechnego
(kan. 232-264 KPK 1983), jak i inne dokumenty: Ratio Fundamentalis Sacerdotale;
adhortacja apostolska Pastores dabo vobis; statuty i regulaminy (s. 85-95). W rozdziale
szóstym prof. Tomás Rincón zajmuje się aspektem instytucjonalnym: rolą seminariów
duchownych. Omawia naturę seminariów niższych i wyższych (s.98-104), diecezjalnych i międzydiecezjalnych (s. 104-108), personalnych (s. 110) i innych oraz centrów
formacji kapłańskiej (s. 111-112). W siódmym rozdziale wykładowca Uniwersytetu
Navarry podejmuje temat przyjęcia do seminarium (s. 115-125), a także wymogów
stawianych kandydatom (s. 126-134). Co do rekrutacji kleryków, na uwagę zasługuje
paragraf czwarty zatytułowany: „Przyjęcie do Seminarium a homoseksualizm”. Autor
przytacza List Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 16 V 2002 r.,
w którym czytamy m.in., iż nie mogą być przyjęci do seminarium i dopuszczeni do święceń kapłańskich ci, którzy praktykują homoseksualizm, mają tendencje homoseksual
ne bądź popierają tzw. kulturę gejowską (s. 25). W rozdziale ósmym omówione są
urzędy odpowiedzialne za kierowanie i formację kandydatów do stanu duchownego:
rektor, profesorowie, kierownicy duchowi, spowiednicy seminaryjni (s. 135-141).
W drugiej części rozdziału T. Rincón prezentuje najwyższych zwierzchników seminarium duchownego. Najpierw analizuje rolę biskupa diecezjalnego, jako tego, który jest
odpowiedzialny za powoływanie kadry formacyjnej i profesorskiej oraz za duszpasterstwo powołań. Następnie omawia zadania rektora WSD. Szczególnie interesujący
jest paragraf „Funkcja proboszcza, czyli własnego pasterza wspólnoty seminaryjnej”. Profesor z Pampeluny przytacza tu kan. 262 KPK 1983, w którym czytamy:
„Seminarium ma być wyjęte spod zwierzchnictwa parafialnego, a wobec wszystkich
przebywających w seminarium obowiązki proboszcza winien spełniać rektor lub jego
delegat, z wyjątkiem spraw małżeńskich i z zachowaniem przepisu kan. 985”. Natura
tego „wyjęcia” bardziej przypomina charakter personalny niż terytorialny, tzn. nie tyle
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dotyczy miejsca, w którym jest usytuowane seminarium, ile osób, które tam przebywają. Wykonywanie funkcji i uprawnień rektora nie oznacza, że jest on kanonicznie
zrównany z proboszczem, tak jak seminarium nie jest tożsame z parafią. Rektor np. nie
jest zobowiązany do odprawiania Mszy świętej pro populo ani też jego relegowanie
z urzędu nie podlega normom proceduralnym kan. 1740 i n. (s. 149-150). Dziewiąty
rozdział Autor podręcznika poświęcił osobie kierownika duchowego. Podkreśla wolność alumna w jego wyborze, przytaczając dwa kanony: 239 § 2 i 246 § 4 oraz Pastores
dabo vobis (s. 159-178). Część drugą zamyka rozdział dziesiąty o formacji przyszłych
duchownych. T. Rincón analizuje to zagadnienie, trzymając się systematyki kodeksowej; kolejno omawia formację duchową (s. 182-187), intelektualną (s. 182-190)
i duszpasterską (s. 191-195).
W trzeciej części „Incardinación y agregación de los clérigos” (Inkardynacja i przyłączenie do stanu duchownego) prof. T. Rincón-Pérez w pięciu rozdziałach komentuje
kan. 265-272 KPK 1983. W rozdziale jedenastym przedstawia historię inkardynacji,
kończąc na KPK 1917 (s. 200-210). Dwunasty rozdział kontynuuje rozważania historyczne, tym razem zaczynając od Soboru Watykańskiego II, a kończąc na Pastores
dabo vobis (s. 211-225). W trzynastym rozdziale Autor z Pampeluny podejmuje zagadnienie inkardynacji jako relacji prawnej. Omawia prawa i obowiązki prezbitera
inkardynowanego a także biskupa diecezji, do której prezbiter jest inkardynowany
(s. 227-240). Piętnasty rozdział analizuje inkardynację do różnych stowarzyszeń:
instytutów zakonnych (s. 246-252), stowarzyszeń kleryckich życia apostolskiego
(s. 253-254), instytutów świeckich (s. 254-257), stowarzyszeń kleryckich i ruchów
kościelnych (s. 257-261). W rozdziale piętnastym prof. T. Rincón omawia instytucję
przyłączenia. Po historycznych uwarunkowaniach Autor przechodzi do analizy kan.
257 KPK oraz kan. 271 KPK. Następnie rozważa różne sposoby przyłączenia: np. do
ordynariatów polowych czy stowarzyszeń kleryckich (s. 263-282).
Czwarta, ostatnia część, „Estatuto jurídico personal del clérigo” (Statut prawny
duchownego) zawiera pięć rozdziałów. Szesnasty – wstępny – podaje pojęcia klucze oraz ogólną ocenę aktualnego statutu prawnego osoby duchownej (s. 285-295).
Siedemnasty pt. „Obowiązki duchownych” wymienia najpierw obowiązek szukania
świętości, który jest fundamentem powinności duchownych (s. 297-305). Pozostałe
powinności to m.in. posłuszeństwo (s. 306), braterstwo (s. 307), obowiązki względem świeckich (s. 308-309), obowiązek rezydencji (s. 311), obowiązek – dar celibatu
(s. 311-316). Trzeci paragraf tego rozdziału wymienia i analizuje czynności zabronione duchownym (s. 319-322). Kolejny, osiemnasty, rozdział wylicza prawa duchownych: prawo-obowiązek do wykonywania posługi (s. 324), prawo do ciągłej formacji
(s. 324-325), prawo do zakładania stowarzyszeń (s. 327-330), do właściwego wynagrodzenia i opieki społecznej (s. 333-334) oraz do urlopu (s. 335). Dziewiętnasty
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rozdział podejmuje temat pozycji kanonicznej stałego diakonatu. Autor jak zazwyczaj rozpoczyna od rysu historycznego. Analizuje naukę Soboru Watykańskiego II
(s. 337-342), a następnie omawia posługę diakonów (s. 345-348). W dalszej kolejności
profesor Uniwersytetu Navarry komentuje formację kandydatów do stałego diakonatu
(s. 349-354) i kończy statusem prawnym tychże diakonów (s. 354-363). Ostatni, dwudziesty, rozdział „Utrata stanu duchownego” najpierw omawia zagadnienie stwierdzenia nieważności sakramentu święceń (s. 371-373). W dalszej kolejności analizuje
wydalenie ze stanu duchownego poprzez wyrok sądowy (s. 373), utratę stanu duchownego przez reskrypt (s. 373-375), skutki wydalenia (s. 375), dyspensę od obowiązków
wynikających z przyjętych święceń (s. 375-377), sytuację prawną dyspensowanego
duchownego (s. 377) oraz przywrócenie do stanu duchownego (s. 377).
Książka profesora Rincona zaopatrzone jest w bogatą bibliografię, na którą składają się źródła normatywne i Magisterium Kościoła, jurysprudencja oraz publikacje
kanoniczno-teologiczne (s. 379-383). Na podkreślenie zasługuje wnikliwość Autora,
a także jasność i logiczność formułowanych tez. Profesor z Pampeluny przedstawia
studium dobrze udokumentowane oraz wzorowo usystematyzowane. Każda karta
emanuje jego długoletnią naukową zażyłością z tematyką prawa administracyjnego.
Recenzowana rozprawa to bardzo twórczy wkład do badań nad zagadnieniem
statusu prawnego osób duchownych. Ten swoisty komentarz jest doskonałym narzędziem nie tylko dla teoretyków prawa – profesorów i alumnów Wydziałów Prawa
Kanonicznego – ale także dla księży pracujących w seminariach duchownych i innych
centrach formacji kapłanów. Podręcznik ten może też być użyteczny w wielu kwestiach stałej formacji duchownych. Książka prof. T. Rincona niewątpliwie jest ważną pozycją kanoniczną, zwłaszcza z zakresu kanonicznego prawa administracyjnego.
W sposób całościowy i zwięzły ujmuje ona zagadnienia związane z sakramentem
święceń. Publikacja prof. Tomasa Rincona-Pereza jest swoistym vademecum, które
w Roku Kapłańskim przekazuje wszystkim duchownym. Przypomina, że duchowny
jest naznaczony niezatartym charakterem jest konsekrowany, by być pasterzem Ludu
Bożego.
ks. Robert Kantor

Nakładem
Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ukazała się książka

(red.) Grzegorz Bugajak, Jacek Tomczyk
SWOISTOŚĆ CZŁOWIEKA? ROZUMNOŚĆ

Czy istnieją swoiste cechy ludzkie, przysługujące człowiekowi i tylko jemu?
Jedną z takich cech wydaje się być rozumność. Jak jednak należy pojmować
rozumność? Czy jest to inteligencja? racjonalność? mądrość?
I czy rzeczywiście jest ona swoista dla człowieka?
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XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES PRAWA
KANONICZNEGO
ADMINISTRACJA W PRAWIE KANONICZNYM
WARSZAWA, 14-18 WRZEŚNIA 2011
W dniach od 14 do 18 września 2011 roku odbył się na Wydziale Prawa Kanonicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Międzynarodowy
Kongres Prawa Kanonicznego poświęcony administracji w prawie kanonicznym.
Organizatorem Kongresu był Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Międzynarodowym Stowa
rzyszeniem ds. Promocji Studium Prawa Kanonicznego (Consociatio Internationalis
Studio Iuris Canonici Promovendo) z siedzibą w Rzymie. Około 300 uczestników
– pochodzących z piętnastu krajów Europy, sześciu krajów Ameryki Łacińskiej
i Ameryki Północnej oraz jednego kraju Bliskiego Wschodu – zebrało się w dwóch
kampusach uniwersyteckich, aby podjąć refleksję nad funkcją administracji w prawie
kanonicznym w aspekcie historycznym, teologicznym, eklezjologicznym i kanonicznym. Program Kongresu przewidywał na każdy dzień referaty, komunikaty naukowe w grupach językowych, dyskusje oraz inne wydarzenia akademickie, eklezjalne
i kulturalne.

14 września 2011
W pierwszym dniu Kongresu na terenie Kampusu I (ul. Dewajtis 5) odbyła się
sesja inauguracyjna pod przewodnictwem ks. prof. Janusza Kowala SJ z Papieskiego
Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie i pierwsza sesja prac kongresowych pod
przewodnictwem prof. Piera Antonia Bonneta z Uniwersytetu Studiów w Taramo.
Podczas sesji inauguracyjnej zabrali głos, witając wszystkich uczestników: ks.
prof. UKSW dr hab. Józef Wroceński – dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. dr hab.
Henryk Skorowski – rektor tegoż Uniwersytetu, ks. kard. Kazimierz Nycz – arcybiskup metropolita warszawski oraz wielki kanclerz kościelnych wydziałów
Uniwersytetu, ks. arcybiskup Celestino Migliore – nuncjusz apostolski w Polsce, ks.
arcybiskup Józef Kowalczyk – metropolita gnieźnieński i prymas Polski, ks. prałat
prof. Patrick Valdrini – przewodniczący Kierowniczej Rady (Consiglio Direttivo)
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Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Promocji Studium Prawa Kanonicznego
(Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo); odczytano słowa
pozdrowienia Bronisława Komorowskiego – prezydenta Polski. Ks. biskup prof. Juan
Ignacio Arrietta – wiceprzewodniczący Kierowniczej Rady Stowarzyszenia i sekretarz Papieskiej Rady Tekstów Ustawodawczych – przedstawił wykład inauguracyjny
na temat rozwoju prawa administracyjnego w obowiązującym systemie kanonicznym,
podkreślając specyfikę prawa administracyjnego w Kościele w odróżnieniu od państwowego prawa administracyjnego.
Pierwsza sesja Kongresu koncentrowała się na podstawach prawa administracyjnego w Kościele, przedstawionych przez ks. prof. dra hab. Józefa Krukowskiego
z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, i na historycznych
aspektach tematu, czyli na administracji w Kościele od Corpus Iuris Canonici do
Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku, o czym mówił prof. Carlo Fantappiè
z Uniwersytetu Studiów w Urbino „Carlo Bo”, i na administracji w Kościele po
Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku, przedstawionej przez ks. prof. Alejandra
W. Bunge z Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w Argentynie. Następnie zostały
wygłoszone komunikaty naukowe w trzech grupach językowych dotyczące różnych
kwestii szczegółowych związanych z tematem administracji w Kościele.
Dyskusje plenarne dotyczyły możliwości i zasadności powołania trybunału administracyjnego przy konferencji biskupów oraz uprawnień dyskrecjonalnych władzy
administracyjnej w Kodeksie prawa kanonicznego z 1917 roku i w Kodeksie prawa
kanonicznego z 1983 roku.

15 września 2011
Drugi dzień Kongresu był bardzo ważny zarówno dla Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jak i dla uczestników Kongresu.
W godzinach przedpołudniowych wszyscy – wraz ze specjalnymi gośćmi, wśród
których byli kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, ambasador Republiki Węgierskiej
w Polsce, osoby ze świata nauki, polityki i ekonomii – udali się na teren Kamupus II
(ul. Wójcickiego 1/3), gdzie w ostatnich latach powstały nowe budynki uniwersyteckie, aby wziąć udział w uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa J. Em.
ks. kard. Péterowi Erdö, arcybiskupowi metropolicie Esztergom-Budapest, prymasowi Węgier, przewodniczącemu Konferencji Biskupów Węgier i przewodniczącemu
Rady Konferencji Biskupów Europy, na podstawie decyzji Rady Wydziału Prawa
Kanonicznego i Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
w dowód uznania za jego zasługi jako wykładowcy i naukowca w zakresie prawa
kanonicznego, jako organizatora i za zaangażowanie w służbę Kościołowi i społeczeństwu. Po laudacji wygłoszonej przez ks. prof. dra hab. Wojciecha Góralskiego
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z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i wręczeniu dyplomu,
ks. kard. Péter Erdö – nawiązując do tematu Kongresu – wygłosił referat zatytułowany: Kanoniczne prawo administracyjne: autonomiczna dyscyplina prawna?
Po południu prace Kongresu – pod przewodnictwem ks. prof. Ariela Davida
Busso z Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w Argentynie – były kontynuowane na terenie Kampusu I i koncentrowały się wokół następujących tematów: funkcja
administracyjna a urzędy kościelne – przedstawiona przez prof. Salvatore Berlingò
z Uniwersytetu w Messynie, władza administracyjna zwyczajna własna i zastępcza
– o czym mówił ks. prof. UKSW dr hab. Józef Wroceński z Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, władza delegowana i władza na mocy specjalnego upoważnienia – przedstawiona przez prof. Stephana Bernarda Haeringa
z Uniwersytetu Monachijskiego w Bawarii.
W czasie dyskusji, jaka miała miejsce po referatach, zostały podniesione kwestie dotyczące mianowania prowikariuszy w niektórych kuriach diecezjalnych, relacji pomiędzy władzą administracyjną a wykonawczą, różnic pomiędzy delegacją a mandatem
specjalnym, władzy sędziego, który jest osobą świecką, w trybunale kolegialnym.
Wieczorem wszyscy uczestnicy Kongresu, z racji doktoratu honoris causa ks. kard.
Pétera Erdö, zostali zaproszeni przez J.Em. ks. kard. Kazimierza Nycza na bankiet do
Pałacu Arcybiskupów Warszawskich.

16 września 2011
Program trzeciego dnia Kongresu przewidywał trzy wydarzenia: walne zgromadzenie członków Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Promocji Studium Prawa
Kanonicznego (Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo) celem zajęcia się kwestiami określonymi w statucie (sprawozdania, wybory, następny
kongres); sesję Kongresu; udział – w zależności od wyboru każdego z uczestników
Kongresu – w jednej z propozycji kulturalnych, czyli zwiedzanie Zamku Królewskiego
w Warszawie, zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, wysłuchanie koncertu
Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.
Sesja prac kongresowych, pod przewodnictwem. prof. Paola Moneta z Uni
wersytetu w Pizie, była poświęcona formom działalności administracyjnej, czyli aktom
i procedurom. W ramach tego tematu prof. Francisca Pérez-Madrid, z Uniwersytetu
w Barcelonie, przedstawiając zagadnienie aktu administracyjnego, skupiła się na założeniach prawnych i eklezjologicznych kanonicznego prawa administracyjnego, na
pojęciu aktu administracyjnego oraz na jego praktycznych skutkach w realizacji praw
wiernych. Następnie ks. prof. Olivier Echappé z Instytutu Katolickiego w Paryżu mówił o różnych etapach procedury administracyjnej, zarówno niespornej, jak i spornej,
i o zasadach, na których one się opierają. W ostatnim referacie tej sesji ks. prof. Damián
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Guillermo Astigueta z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie wyjaśnił procedury administracyjne związane ze stosowaniem sankcji kanonicznych przewidzianych przez normy zawarte w ustawach poza Kodeksem prawa kanonicznego
z 1983 roku: normy Kongregacji Nauki Wiary, uprawnienia udzielone Kongregacji
ds. Duchowieństwa i Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, wskazując także możliwe racje przemawiające za wyborem – ze strony kanonicznego ustawodawcy – drogi
administracyjnej.

17 września 2011
Program dnia obejmował dwie sesje; wieczorną Mszę Świętą w katedrze św. Jana
Chrzciciela Archidiecezji Warszawskiej, pod przewodnictwem ks. kard. Kazimierza
Nycza, arcybiskupa metropolity warszawskiego; bankiet wydany przez Panią Prezydent
Warszawy, prof. dr hab. Hannę Gronkiewicz-Waltz, na cześć uczestników Kongresu.
Czwarta sesja Kongresu, pod przewodnictwem prof. Giorgio Felicianiego z Ka
tolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie, była poświęcona
gwarancjom i kontroli administracji w Kościele. Zanim jednak przystąpiono do refleksji naukowej, ks. prałat prof. Patrick Valdrini ogłosił wyniki wczorajszych głosowań dotyczących społecznych zadań w Kierowniczej Radzie Międzynarodowego
Stowarzyszenia ds. Promocji Studium Prawa Kanonicznego (Consociatio Internatio
nalis Studio Iuris Canonici Promovendo). Rozwijając następnie temat sesji, prof. Kurt
Martens z Katolickiego Uniwersytetu Ameryki mówił o systemach nadzoru i kontroli przewidzianych w ustawodawstwie kanonicznym, czyli o rekursie hierarchicznym
i o rekursie do sekcji administracyjnej Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej
oraz o systemach kontroli i nadzoru stosowanych w diecezjach Stanów Zjednoczonych
Ameryki (zapobieganie konfliktom, ugoda, trybunały administracyjne). Natomiast
ks. prof. Javier Canosa z Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie rozwinął swoją refleksję wokół kwestii sądowej ochrony wobec publicznej administracji
w Kościele w świetle ewolucji orzecznictwa i obowiązującego obecnie ustawodaws
twa.
Piąta sesja, której przewodniczył ks. prof. Carlos Corral Salvador z Papieskiego
Uniwersytetu Comillas w Madrycie, skupiła się na relacjach pomiędzy działalnością
administracyjną Kościoła a porządkiem państwowym. Dwa referaty, ks. prof. KUL
dra hab. Mirosława Sitarza z Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie
i ks. prof. Helmuta Pree z Uniwersytetu Monachijskiego w Bawarii, dotyczyły odpowiednio tematów: kanoniczny akt administracyjny a porządek państwowy oraz możliwości
i granice w zastosowaniu instrumentów cywilnych w administracji kościelnej.
Podczas dyskusji, jakie odbyły się po każdej sesji, wypłynęły m.in. następujące
kwestie: autonomia kanonicznego prawa administracyjnego, ubogacenie kanoniczne-
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go prawa administracyjnego pewnymi elementami państwowego prawa administracyjnego, cel wydalenia ze stanu duchownego, skutki prawno-kanoniczne oświadczenia
odejścia z Kościoła katolickiego z powodów fiskalnych, relacja pomiędzy prawem
Unii Europejskiej a prawem konkordatowym.

18 września 2011
Ostatnia sesja Kongresu objęła wykład końcowy ks. prof. dra hab. Wojciecha
Góralskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na temat
funkcji administracyjnej w życiu Kościoła oraz przemówienia końcowe ze strony ks.
prof. UKSW dr. hab. Józefa Wroceńskiego – dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i ks. prałata prof.
Patricka Valdriniego – przewodniczącego ostatniej sesji Kongresu, przewodniczącego Kierowniczej Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Promocji Studium
Prawa Kanonicznego (Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo)
i Prorektora Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.
o. Wiesław Kiwior OCD

Nakładem
Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ukazała się książka

Elżbieta Loska
ZAGADNIENIE OBRONY KONIECZNEJ
W RZYMSKIM PRAWIE KARNYM

Praca koncentruje się wokół trzech zagadnień: interpretacji przepisów
ustawy XII Tablic dotyczących złodzieja przyłapanego na gorącym uczynku,
możliwości usprawiedliwienia czyichś działań obroną konieczną,
a także omówienia przypadków, w których działanie w samoobronie
było dopuszczone przez prawo.
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Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
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Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, p. 015, tel. (22) 569-68-68
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KOLOKWIUM HABILITACYJNE
KS. DR. JERZEGO ADAMCZYKA
Dnia 21 lutego 2012 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się kolokwium habilitacyjne
ks. dr. Jerzego Adamczyka, kapłana diecezji radomskiej.
Podstawę przewodu habilitacyjnego stanowiła rozprawa pt. Kanoniczna figura
pielgrzyma w korelacji z duszpasterstwem poprzez sanktuarium, Sandomierz 2011,
ss. 526. Recenzentami rozprawy byli: ks. prof. dr hab. Józef Krzywda, UPJPII,
ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KULJPII, ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. US
oraz ks. dr hab. Henryk Stawniak, prof. UKSW. Kolokwium habilitacyjnemu przewodniczył dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW – ks. prof. UKSW dr hab.
Józef Wroceński.
Rozprawa habilitacyjna ks. dr. Jerzego Adamczyka składa się z wykazu skrótów
(s. 3-6), wstępu (s. 7-24), pięciu rozdziałów (s. 25-460), zakończenia (s. 461-467),
bibliografii (s.469-506), indeksu osób (s. 507-510), streszczenia w języku niemieckim
(s. 511-514), spisu treści w języku polskim (s. 515-519) oraz spisu treści w języku
niemieckim (s. 521-526).
Przedmiotem rozprawy jest próba krytycznego spojrzenia na kwestię istnienia kanonicznej postaci wiernego – pielgrzyma oraz jego relacji prawnej zarówno do instytucji sanktuarium, jak i do duszpasterstwa tam realizowanego. Czynnikiem inspirującym
i punktem wyjścia do podjęcia tego zagadnienia przez Autora było zainteresowanie się
od strony prawnej osobami pielgrzymującymi do sanktuariów i korzystającymi tam ze
specyficznej opieki pastoralnej. Całość zaś przeprowadzonej analizy miała na uwadze
fakt istnienia kanonicznej sylwetki wiernego – pielgrzyma oraz jego statusu prawnego
w relacji do duszpasterstwa sanktuaryjnego oraz pragnienie naukowo-krytycznej eksplikacji tego zagadnienia.
Analizę zarysowanego problemu postaci wiernego – pielgrzyma dokonano między
innymi w oparciu o takie źródła jak Kodeksy Prawa Kanonicznego, dokumenty Soboru
Watykańskiego II, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, liczne dokumenty papieskie i dokumenty Kurii Rzymskiej, tak prawne, jak i liturgiczne. Opracowanie zostało oparte również na bogatej, wielojęzycznej literaturze przedmiotu.
W pracy Autor zastosował zasadniczo metodę dogmatyczno-prawną i historycznoprawną. Autor nie ograniczył się jednak tylko do opisu i analizy materii prawnej, opinii
i stanowisk uczonych w poszczególnych kwestiach, ale starał się o syntezę poszcze-
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gólnych elementów kanonicznej figury pielgrzyma i jej odniesień do sanktuarium
i tamtejszego duszpasterstwa. W pracy uwzględnił ponadto zasady interpretacji gramatycznej, logicznej i systemowej.
Na strukturę pracy składa się pięć rozdziałów. Rozdział pierwszy (Elementy kanonicznej definicji wiernego – pielgrzyma, s. 25-149) dotyczy kwestii terminologicznych
odnoszących się do osób peregrynujących do sanktuariów. Wyeksponowane zostały
rozmaite nazwy stosowane przez prawodawców na oznaczenie tych wiernych, między
innymi takie jak pielgrzym, pobożny pielgrzym, wierny czy pątnik. Przedmiotem dalszych przybliżeń problematyki prawnej koncepcji pielgrzyma stały się poszczególne
elementy jurydycznej definicji pielgrzyma, zgodnie z którą pielgrzymami są wierni
odznaczający się szczególną pobożnością, zaaprobowani przez kompetentną władzę
kościelną, pielgrzymujący do sanktuarium w jakimś świętym celu. Ostatnia część rozdziału podejmuje próbę prawnego zdefiniowania pątnika.
Celem rozdziału drugiego (Pielgrzymi w relacji do instytucji sanktuarium, s. 151227) jest ukazanie relacji pielgrzymów do kanonicznej instytucji sanktuarium, gdyż
sanktuarium ma rację bytu wyłącznie ze względu na licznych pątników. W oparciu
o źródła prawa powszechnego, partykularnego oraz refleksje kanonistów i teologów
pastoralistów zostało tu przeanalizowane zagadnienie pielgrzymów w stosunku do elementu materialnego sanktuarium, pielgrzymów w stosunku do elementu formalnego
sanktuarium, pielgrzymów w stosunku do istnienia i zaniknięcia sanktuarium.
W rozdziale trzecim (Pielgrzymi a zadania duszpasterskie sanktuarium w sferze
posługi słowa Bożego, s. 229-296) Autor próbuje ukazać status prawny pielgrzymów
w odniesieniu do zadań duszpasterskich sanktuariów w zakresie posługi słowa
Bożego. Najpierw została ukazana kwestia posługi słowa Bożego w sanktuariach
w pracach Komisji ds. Rewizji Kodeksu, następnie podkreślono rolę i miejsce posługi
słowa Bożego w duszpasterstwie sanktuaryjnym, po czym wskazano na dwie zasadnicze formy głoszenia nauki Bożej, jakimi są przepowiadanie i nauczanie katechetyczne.
Podkreślono także korzystanie w ośrodkach pielgrzymkowych ze środków społecznego przekazu.
Rozdział czwarty (Pielgrzymi w odniesieniu do misji pastoralnej sanktuarium
w obszarze kultu liturgicznego i pobożności ludowej, s. 297-408) podejmuje problemy
praw i obowiązków pątników w dziedzinie liturgicznego i pozaliturgicznego wymiaru
sanktuaryjnej cura animarum, omawia kwestię sprawowania tam Eucharystii, pokuty,
namaszczenia chorych i pozostałych sakramentów. Końcowa część rozdziału została
poświęcona liturgii godzin i udzielaniu sakramentaliów oraz wykonywaniu praktyk
pobożności ludowej w sanktuariach.
Ostatni, piąty rozdział (Pozostałe aspekty duszpasterstwa pielgrzymów, s. 409460), ukazuje i analizuje prawa i obowiązki nawiedzających ośrodki pątnicze w obsza-
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rze pozostałych aspektów duszpasterstwa pielgrzymkowego, jakimi jest działalność
charytatywna czy też organizacja oraz infrastruktura sanktuarium niezbędna do specyficznego duszpasterstwa w tych miejscach.
Rozprawa została zwieńczona zakończeniem, w którym Autor prezentuje konkluzje z przeprowadzonych analiz i przedstawionych opisów. Twierdzi w nim, że istnieje
specyficzna, kanoniczna postać wiernego – pielgrzyma, aprobowana przez kompetentną władzę kościelną i ciesząca się sobie właściwymi prawami i obowiązkami. Żeby
być pielgrzymem, według kryteriów kanonicznych, trzeba mieć status wiernego – katolika. W pełni pielgrzymami, ze wszystkimi prawami, są katolicy zachowujący pełną
więź z Kościołem katolickim, inni mogą nimi być, ale w mocno ograniczonym sensie. Pielgrzymowanie do sanktuarium jest koniecznym elementem prawnej tożsamości
pielgrzyma. Dzięki temu pielgrzymi mają zasadniczy wpływ na element materialny
sanktuarium, a także na styl i rodzaj duszpasterstwa sanktuaryjnego.
Rada Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń
skiego w Warszawie, biorąc pod uwagę pozytywną ocenę rozprawy habilitacyjnej i całego dorobku naukowego Habilitanta oraz wynik kolokwium habilitacyjnego, podjęła
uchwałę w sprawie nadania ks. dr. Jerzemu Adamczykowi stopnia naukowego doktora
habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.
o. Marek Saj CSsR

KOLOKWIUM HABILITACYJNE KS. DR. MARKA SAJA
Dnia 6 marca 2012 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. dr.
Marka Saja, kapłana Zgromadzenia Świętego Odkupiciela (redemptoryści), adiunkta w Katedrze Prawa Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie.
Podstawę przewodu habilitacyjnego stanowiła rozprawa pt. Uprawnienia przełożonych w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela”, wyd. Homo Dei, Kraków
2011, ss. 364. Recenzentami rozprawy byli: ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (PWT
Wrocław), ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (UPJPII), ks. prof. KUL dr hab. Ambroży
Skorupa oraz s. prof. UKSW dr hab. Bożena Szewczul. Kolokwium habilitacyjnemu przewodniczył dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW – ks. prof. UKSW
dr hab. Józef Wroceński.
Kościół, jako społeczność nie tylko boska, ale również ludzka, dla zachowania
porządku i koordynacji działań, a przede wszystkim do realizacji zbawczej misji
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Chrystusa, potrzebuje władzy. W instytutach życia konsekrowanego może być ona
sprawowana przez dwa podmioty: indywidualny, który stanowią przełożeni, oraz kolegialny, czyli kapituły. Każdy przełożony zakonny w sprawowaniu władzy winien być
wspierany przez własną radę.
Rozprawa habilitacyjna ks. dr. Marka Saja jest krytyczną analizą uprawnień przełożonych w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela. Składa się ze: spisu treści
w języku polskim (ss. 5-15), wykazu skrótów (ss. 17-18), wstępu (ss. 19-37), czterech
rozdziałów merytorycznych, podzielonych na punkty i podpunkty (ss. 39-302), zakończenia (ss. 303-307), bibliografii (ss. 309-328) oraz streszczenia i spisu treści w języku
włoskim (ss. 329-345) oraz w języku angielskim (ss. 349-364).
We wstępie dysertacji Autor wyjaśnia istotę władzy przełożonego w instytutach zakonnych, wskazując na dwa sposoby działania rady przełożonego: konieczność wyrażenia przez nią zgody lub jedynie opinii w podejmowanych czynnościach,
a także działanie kolegialne. Odnosząc się następnie do dokumentów własnych
Zgromadzenia, któremu poświęcone jest studium, wskazuje podstawowe zasady, jakimi winni kierować się redemptorystowscy przełożeni, a są nimi: władza na usługach
realizacji misji, współodpowiedzialność, decentralizacja i zasada pomocniczości, elastyczność i zdolność dostosowywania się oraz kolegialność. Realizowane w oparciu
o te zasady uprawnienia przełożonych zostały poddane analizie przy wykorzystaniu
przede wszystkim materiału źródłowego, jaki stanowi prawo własne redemptorystów.
W związku z tym Autor określa metody, jakimi posłużył się przy realizacji tematu, zakres merytoryczny rozprawy oraz stawia sobie cztery zasadnicze cele: przedstawienie
kompetencji przełożonych, ich krytyczną analizę, wskazanie udziału rady w podejmowanych przez przełożonych decyzjach, w końcu ocenę i wyciągnięcie wniosków.
Rozdział pierwszy dysertacji (ss. 39-140), zatytułowany Uprawnienia przełożonego generalnego, podzielony został na cztery punkty, dotyczące kolejno uprawnień
osobistych przełożonego generalnego, uprawnień z głosem doradczym, a następnie
z głosem decydującym rady generalnej oraz uprawnień rady generalnej jako kolegium. Rozdział drugi (ss. 141-161) poświęcony został Uprawnieniom przełożonego
prowincji, które – zgodnie z wyjaśnieniem Autora studium – są jego osobistymi i wyłącznymi do tego stopnia, że nie partycypuje w nich nawet przełożony wiceprowincji.
Przełożony prowincji ma natomiast do pomocy dwojakiego rodzaju rady: zwyczajną
(z głosem – w zależności od podejmowanych działań – doradczym bądź decydującym) i nadzwyczajną (jedynie z głosem decydującym). Rozdział trzeci (ss. 163-275)
nosi tytuł Uprawnienia przełożonego prowincji i przełożonego wiceprowincji. Zgodnie
z tak określonym tematem, omówione zostały te uprawnienia, które są wspólne obu
wymienionym przełożonym, odróżniając jednocześnie te, które nie wymagają udziału
rady, następnie związane z koniecznością głosu doradczego bądź decydującego rady
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zwyczajnej oraz głosu decydującego rady nadzwyczajnej. Ostatni rozdział, czwarty
(ss. 277-302), zatytułowany Uprawnienia wszystkich przełożonych, prezentuje wspólne kompetencje przełożonych wszystkich szczebli władzy, począwszy od przełożonego generalnego, a skończywszy na przełożonym wspólnoty miejscowej. Uprawnienia
te zostały ujęte w pięć grup zagadnień: administracji, liturgii i dóbr materialnych oraz
wyrażenia zgody na wstąpienie współbrata do stowarzyszenia chrześcijańskiego oraz
wydalenie z domu zakonnego.
Zakończenie rozprawy stanowi niejako podsumowanie, streszczenie, zbiór wniosków oraz refleksji związanych z jej problematyką. Autor zawarł w nim także pewne
wyniki i sugestie wynikające z analizy norm prawnych dotyczących rozważanego zagadnienia, ujmując je w dziesięciu kolejnych punktach.
Recenzenci rozprawy habilitacyjnej ks. dr. Marka Saja zgodnie ocenili, że Autor dobrze i wiernie zrealizował swe zamierzenia badawcze, poddał wnikliwej analizie prawo
powszechne oraz prawo własne Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, udowadniając, że potrafi właściwie je interpretować, a jednocześnie, analizując zagadnienia,
potrafi zająć własne stanowisko, proponować rozwiązania i wyciągać wnioski.
Rada Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, biorąc pod uwagę pozytywną ocenę rozprawy habilitacyjnej i całego dorobku naukowego Habilitanta oraz wynik
kolokwium habilitacyjnego, podjęła uchwałę w sprawie nadania ks. dr. Markowi
Sajowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa
kanonicznego.
			

Urszula Nowicka

DOKTORAT
MAGISTRA MICHAŁA PONIATOWSKIEGO
Dnia 3 kwietnia 2012 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej p. mgr. Michała Poniatowskiego, absolwenta wyżej wymienionego Wydziału.
Doktorant przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. Zasada poszanowania wzajemnej
niezależności i autonomii Kościoła i państwa w prawie kanonicznym i jej recepcja
w konkordatach i konstytucjach współczesnych państw. Praca doktorska została napisana na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Józefa
Krukowskiego. Recenzentami rozprawy byli: ks. prof. KUL dr hab. Mirosław Sitarz
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie i ks. prof. UKSW
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dr hab. Józef Wroceński z Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Praca p. mgr. Michała Poniatowskiego składa się ze Spisu treści (s. 2-10); Wykazu
skrótów (s. 11-13); Wstępu (s. 14-20); Części I: „Geneza zasady poszanowania wzajemnej niezależności i autonomii Kościoła i państwa w dualizmie religijno-politycznym (od
starożytności do Soboru Watykańskiego II)” (s. 21-86), a w tym: Rozdziału I: „Przejście
od monizmu do dualizmu religijno-politycznego w starożytności chrześcijańskiej”
(s. 22-32), Rozdziału II: „Walka o hegemonię między władzą kościelną i władzą państwową w chrześcijańskim cesarstwie w średniowieczu” (s. 33-60), Rozdziału III:
„Konfrontacje między suwerennymi podmiotami władzy państwowej i władzy kościelnej w epoce nowożytnej” (s. 61-68), Rozdziału IV: „Pluralizm systemów relacji
między państwem a Kościołem w epoce współczesnej” (s. 69-87); Części II: „Zasada
poszanowania wzajemnej niezależności i autonomii Kościoła i wspólnoty politycznej
na Soborze Watykańskim II” (s. 87-153), a w tym: Rozdziału I: „Zarys prac soborowych
nad ustaleniem zasady poszanowania wzajemnej niezależności i autonomii Kościoła
i wspólnoty politycznej” (s. 88-97), Rozdziału II: „Racje proklamacji zasady poszanowania wzajemnej niezależności i autonomii Kościoła i wspólnoty politycznej” (s. 98-113),
Rozdziału III: „Pojęcie niezależności i autonomii Kościoła i wspólnoty politycznej”
(s. 114-144), Rozdziału IV: „Zasada współdziałania między Kościołem i państwem”
(s. 145-153); Części III: „Recepcja zasady poszanowania wzajemnej niezależności
i autonomii Kościoła i państwa w konkordatach oraz konstytucjach współczesnych
państw” (s. 154-199), a w tym: Rozdziału I: „Recepcja zasady poszanowania wzajemnej niezależności i autonomii Kościoła i państwa, łącznie z zasadą współdziałania
w konkordatach posoborowych” (s. 155-180), Rozdziału II: „Recepcja zasady poszanowania wzajemnej niezależności i autonomii Kościoła i państwa w konstytucjach
współczesnych państw” (s. 181-199); Zakończenia (s. 200-206) oraz z Bibliografii
(s. 207-257).
Doktorant w swojej autoprezentacji rozprawy doktorskiej wskazał na kilka podstawowych założeń swoich badań. Na samym początku stwierdził, iż zagadnienie relacji
między Kościołem a państwem jest tematem niezwykle ciekawym, wielopłaszczyznowym i zarazem skomplikowanym. Istnieją różne modele tych relacji, spośród których
chronologicznie najnowsza i jednocześnie najbardziej złożona jest separacja przyjazna, zwana także skoordynowaną, która opiera się na poszanowaniu zasady wzajemnej
niezależności i autonomii Kościoła i państwa, każdego w swojej dziedzinie. Analiza tej
zasady jest przedmiotem zainteresowań badawczych pracy doktorskiej. Interpretacja
tej zasady nie jest prosta. Zasadniczy problem dotyczy kwestii, czy autonomia i niezależność Kościoła i państwa zależą od woli władzy państwowej lub kościelnej? Pojawia
się zatem pytanie o źródła tej zasady. Inne istotne pytanie odnosi się do kwestii: jaki
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model relacji Kościoła i państwa pozwala na funkcjonowanie tej zasady w najwyższym stopniu? Problematyczne jest również pytanie: czy zasadę poszanowania wzajemnej niezależności i autonomii Kościoła i państwa, proklamowaną w konkordatach
i konstytucjach współczesnych państw, można interpretować z pominięciem jej proweniencji? Warto również odnieść się do problemu powszechności proklamacji tej
zasady w konkordatach i konstytucjach współczesnych państw. W tym kontekście jawi
się następujące pytanie: czy proklamacja tej zasady ma charakter sporadyczny, anachroniczny czy też znajduje ona szerokie odzwierciedlenie w powyższych aktach normatywnych? Celem pracy jest odpowiedź na powyższe pytania. Konieczne jest zatem
ukazanie genezy zasady poszanowania wzajemnej niezależności i autonomii Kościoła
i państwa poprzez przedstawienie podstaw tej zasady, a także analizę różnych modeli
relacji między Kościołem a państwem przy uwzględnieniu kryterium stopnia zachowania przez powyższe podmioty wzajemnej niezależności i autonomii. Niezbędne jest
również ukazanie recepcji tej zasady w konkretnych konkordatach posoborowych oraz
konstytucjach współczesnych państw.
Opracowanie tematu Autor oparł przede wszystkim na analizie źródeł prawa należących do różnych systemów – prawa kanonicznego oraz prawa świeckiego, a także
literatury przedmiotu. W pracy przeanalizowane zostały, istotne dla podjętego zagadnienia, uchwały soborów powszechnych, w szczególności Soboru Watykańskiego II,
oraz dokumenty wybranych papieży. Została również dokonana analiza modelowych
aktów normatywnych rangi konstytucyjnej, a także umów międzynarodowych w postaci konkordatów. Zagadnienie zasady poszanowania wzajemnej niezależności i autonomii Kościoła i państwa było już tematem opracowań wielu autorów w literaturze
polskiej, jak również zagranicznej. W literaturze prawniczej brakuje jednak szerszego opracowania zasady poszanowania wzajemnej niezależności i autonomii Kościoła
i państwa w prawie kanonicznym oraz jej recepcji w konkordatach i konstytucjach
współczesnych państw.
Doktorant zaznaczył, że w opracowaniu tematu zastosował metodę historyczno-prawną, dogmatyczno-prawną oraz prawno-porównawczą. W celu przedstawienia
całości problematyki praca została podzielona na trzy części, przy zastosowaniu kryteriów historycznych i merytorycznych.
W pierwszej części przedstawiona jest geneza zasady poszanowania wzajemnej
niezależności i autonomii Kościoła i państwa w chrześcijańskiej koncepcji dualizmu
religijno-politycznego od starożytności do Soboru Watykańskiego II. Ta część pracy
jest chronologicznie podzielona na cztery rozdziały. Druga część pracy poświęcona
jest proklamacji zasady poszanowania wzajemnej niezależności i autonomii Kościoła
i wspólnoty politycznej na Soborze Watykańskim II. Ta część pracy jest podzielona na
cztery rozdziały z uwagi na kryterium merytoryczne. Trzecia część zawiera analizę re-
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cepcji zasady poszanowania wzajemnej niezależności i autonomii Kościoła i państwa
w konkordatach oraz konstytucjach współczesnych państw. Trzecia część pracy jest
podzielona na dwa rozdziały z uwagi na kryterium merytoryczne.
Podsumowując swoje badania, Doktorant stwierdził, że analiza konkordatów i konstytucji współczesnych państw skłania do wniosku, iż w wielu państwach nastąpiła recepcja zasady poszanowania wzajemnej niezależności i autonomii Kościoła
i państwa. Należy zauważyć, iż uznanie w świeckim porządku prawnym tej zasady
związane jest często z uprzednim uznaniem w tym porządku prawnym godności każdej osoby ludzkiej oraz jej prawa do wolności religijnej w aspekcie indywidualnym
i instytucjonalnym.
Zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II relacje Kościoła i państwa muszą
być dostosowane do okoliczności czasu i miejsca. W praktyce zasada poszanowania
wzajemnej niezależności i autonomii Kościoła i państwa jest proklamowana w konkordatach i konstytucjach współczesnych państw explicite lub implicite. Recepcja zasady poszanowania wzajemnej niezależności i autonomii Kościoła i państwa częściej
następuje w konkordatach, które mają bardziej elastyczny charakter, niż w konstytucjach, które nierzadko są nowelizowane raz na kilkadziesiąt lat. Najczęściej zasada ta była proklamowana w państwach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Ameryki
Łacińskiej. Zawarcie przez Stolicę Apostolską konkordatów posoborowych z ponad
60 państwami świadczy o stopniowej akceptacji w prawie międzynarodowym publicznym przedmiotu konkordatów współczesnych, na którą – poza zasadą wolności religijnej opartej na godności osoby ludzkiej i zasadą współdziałania Kościoła i państwa
na rzecz dobra wspólnego – składa się zasada poszanowania wzajemnej niezależności
i autonomii Kościoła i państwa. Wobec proklamacji tej zasady w wielu konkordatach
oraz konstytucjach współczesnych państw stała się ona częścią prawa międzynarodowego publicznego i prawa konstytucyjnego. Dla właściwego zrozumienia zasady
poszanowania wzajemnej niezależności i autonomii Kościoła i państwa niezbędna
jest interpretacja z uwzględnieniem jej proweniencji i międzynarodowego charakteru
prawnego. Interpretacja, która pomija dorobek nauczania Soboru Watykańskiego II
o charakterze prawno-naturalnym, jest niepełna i może prowadzić do błędnych konkluzji. Z tych względów nie można tej zasady utożsamiać wprost z wieloznacznymi pojęciami: „separacja”, „rozdział” czy „laickość”. Zasada ta odpowiada natomiast
modelowi separacji przyjaznej, zwanej skoordynowaną. Proklamacja zasady poszanowania wzajemnej niezależności i autonomii Kościoła i państwa w konkordatach
i konstytucjach współczesnych państw miała i ma znaczny wpływ na prawidłowe
funkcjonowanie systemu demokratycznych państw prawnych. Należy ją uznać za doniosłe osiągnięcie współczesnej kultury prawnej.
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Obydwaj recenzenci wskazali zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty dysertacji p. mgr. Michała Poniatowskiego i w końcowych wnioskach ocenili ją jako
odpowiadającą wymogom stawianym przez prawo rozprawie doktorskiej, tak pod
względem merytorycznym, jak i formalnym. Podkreślili też, że Autor dobrze zrealizował swe badawcze zamierzenia.
Rada Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu doktorskiego, walor naukowy przedłożonej pracy właściwy rozprawom doktorskim, opinie recenzentów oraz pozytywny wynik obrony, nadała p. mgr. Michałowi
Poniatowskiemu stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kano
nicznego.
o. Marek Saj CSsR
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